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аспекту знаходиться використання ІМ2 в якості інструмента пізнання, 

розвитку та оволодіння мовою. 

В основі педагогічного аспекту мети навчання лежить емоційно-

афективна парадигма навчання ІМ2. Тобто даний аспект характеризується 

ціннісними системами суб’єктів навчального процесу, їх почуттями, 

емоціями, ставленням до змісту і технологій навчанняІМ2. 

Усі зазначені аспекти складають основу двонаправленої моделі 

навчання ІМ2. Вона орієнтована на формування як власне комунікативних, 

так і професійно-педагогічних умінь у сфері навчальної діяльності вчителя 

ІМ [2, с. 42]. 

Отже, умови та зміст навчання англійської мови як другої іноземної 

передбачають врахування ряду аспектів, завдань та двонаправленої моделі, 

виконання яких є обов’язковим у процесі вивчення ІМ2.  
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БІОГРАФІЧНИЙ ЕКСКУРС У ЖИТТЯ Й НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОЛЕКСАНДРА ГРОТЕНДІКА ТА ЙОГО ВНЕСОК В ТЕОРІЮ 

АРИФМЕТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 

 

Олександр Гротендік – легендарний французький математик, один із 

розробників алгебраїчної геометрії. Він був незвичайною людиною з 

непростою біографією. Дослідники його наукових праць стверджують, що 

вчений шукав математичну формулу гармонії світу. Він був засновником 

теорії дитячих малюнків, в основі якої лежить візуалізація арифметики, що 

полягає у вмінні намалювати за допомогою наочних образів об’єкти, які є 

елементами арифметичної геометрії. Саме завдяки Гротендіку їх 

навчилися бачити, зображати та вивчати як наочні образи. 
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Алгебраїчна геометрія, розробником якої він був, є центральним 

апаратом теоретичної фізики і може використовуватись в теорії кодування 

й засекречування інформації. 

Неабиякий талант, яким володіла ця людина, відображає початок 

його наукової кар’єри. Після закінчення університету в Монпельє, 

двадцятирічний Олександр вступає до аспірантури. Для роботи над 

дисертацією його рекомендують двом потенційним науковим керівникам – 

провідним математикам – Лорану Шварцу й Жану Дьєдоне [1]. Науковці 

пропонують Гротендіку на вибір 14 нерозв’язаних математичних задач, 

рішення яких визначило б головні напрямки математичних досліджень на 

багато років. Олександру потрібно було вибрати одну з цих тем, але 

молодий математик зміг розв’язати всі 14 завдань всього лише за кілька 

місяців. У наступні півроку він описав шість із запропонованих тем у 

роботах, еквівалентних за змістом й обсягом дисертаційним.  

Олександр Гротендік був відомий своєю безкомпромісністю, активно 

й діяльнісно цікавився політикою. У 1966 році, на знак протесту проти 

придушення інакомислення в СРСР, він відмовився їхати до Москви на 

нагородження медаллю Філдса, однієї із найбільш престижних серед 

міжнародних математичних нагород. 

Гротендік був категорично проти війни й армії, і коли дізнався, що 

Інститут вищих наукових досліджень, у якому він працював, частково 

фінансується військовими – звільнився. Згодом повернувся до 

університету в Монпельє на посаду професора. Під його керівництвом 

було захищено 14 дисертацій. 

Народився Олександр 28 березня 1928 року в Берліні в родині 

журналістки та революціонера-підпільника, які боролися за повалення 

самодержавства. Після приходу до влади більшовиків батьки змушені були 

переїхати до Франції. Сина вони залишили в Німеччині, в Гамбурзі, під 

опікою лютеранського священика і шкільного вчителя Вільгельма 

Хейдорна. У 1939 році опікуну почали погрожувати за «приховування 

єврея» [2]. В результаті Хейдорн наполіг на тому, щоб батьки забрали 

свою дитину.  

Батька Олександра нацистська Німеччина вважала ворогом, оскільки 

той був євреєм і антифашистом. Після німецького вторгнення його 

заарештували і через декілька років убили. На щастя, матері й синові 

пощастило більше: їх відправили не в табір смерті, а в спеціальний табір 

для іноземців, причому Олександр, перебуваючи в ньому, мав можливість 

навчатися в школі. Надалі з матір’ю його розлучили. В останні роки війни 

Гротендіка переховували від німецьких облав в дитячому будинку 

швейцарської благодійної організації. 

Цей період був відображений вченим у автобіографічній книзі 

«Урожаи и посевы» наступними рядками: «человеческая жизнь не стоила 

ни гроша – в особенности, жизнь иностранца» [1]. Гротендік описав 
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становлення до себе як особистості й науковця, зокрема розповів, що теми, 

близькі до алгебраїчної геометрії, цікавили його ще до вступу в 

університет. Так, він намагався виразити співвідношення площ і об’ємів 

фігур ще до того, як дізнався, що є такі люди, як математики. Вчений 

описує, що будь яку математичну задачу він намагався розв’язати сам, і 

розпочинав міркування таким чином, ніби він єдиний у світі математик й 

суспільству ще абсолютно нічого невідомо із теорії алгебри. 

Знамениту працю у дванадцяти томах «Элементы алгебраической 

геометрии» називають «Евангелием от Гротендика» [2], і продовжують 

досліджувати й до сьогоднішнього дня. 

Після завершення кар’єри науковця Олександр поселився у селищі в 

Піренеях і жив там відлюдником; інформацію про своє точне 

місцезнаходження не розголошував. Він більше не був науковцем в 

загальноприйнятому сенсі слова: не робив доповідей, не публікував 

наукових праць, але все ж писав і розсилав колегам математичні тексти, в 

яких викладав можливі напрямки подальших досліджень. 

Дослідники життєвого шляху науковця стверджують, що в серпні 

1991 року він спалив понад 25 тисяч сторінок своїх рукописів, та 

заборонив публікувати й перевидавати свої праці, які на той час вже 

вийшли друком. Усі неопубліковані праці, що збереглися, після смерті 

Олександра Гротендіка були передані університету Монпельє. 
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ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ 

 

На сьогодні кожна людина в своєму житті думала про збереження 

власного здоров'я. Але не всі знають як саме це зробити. Тривалий 

навчальний день, «не активний» спосіб життя, неправильне 

співвідношення режиму праці та відпочинку, також не дотримання режиму 


