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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО УЧАСНИКІВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ  

«Формування середовища навчання англійської мови у вищих 

навчальних закладах» 

 
  Шановні учасники семінару! 

 

Радо вітаю однодумців, об‘єднаних спільними професійними і 

науковими інтересами, які готові поділитися своїми ідеями та здобутками 

для того, щоб зробити певні кроки в напрямку удосконалення мовної 

освіти в Україні. З кожним роком тематика науково-методичного семінару 

не лише не втрачає актуальності, але й стає особливо нагальною в умовах 

переосмислення навчального процесу у вищій школі на засадах 

компетентнісного підходу. Розробка і впровадження у практику нових 

методів, прийомів, технологій навчання іноземних мов студентами 

немовних спеціальностей у ВНЗ, формування сприятливого середовища 

для оволодіння іноземними мовами студентами різних спеціальностей та 

інші важливі питання семінару є пріоритетними для удосконалення і 

розвитку мовної освіти в українській вищій школі.  

Подібні наукові заходи, хоча не є масштабними, все ж мають велику 

цінність, яка полягає у тому, що вони слугують певним підготовчим 

етапом, стартовим майданчиком для молодого покоління науковців, у той 

час як для досвідчених вчених вони надають можливість апробувати нові 

ідеї, застосувати вже напрацьовані і теоретично обґрунтовані положення у 

практиці вищої школи.  

Приємно бачити серед учасників не лише членів кафедри англійської 

мови, але й колег з інших навчальних закладів. Сподіваємося, що ця 

співпраця буде розвиватися й надалі і стане поштовхом для успішних 

індивідуальних та спільних наукових проектів.  

Бажаю вам усім творчого натхнення, плідної роботи і конструктивної 

дискусії! 
 

 

З  повагою, 

Соколовська Світлана Володимирівна, 

заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи факультету 

права та міжнародних відносин, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Махінов В. М. 

доктор педагогічних  

наук, професор, НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 

м. Київ 

 

 

МОВА ТА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОРИ РОЗВИТКУ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Актуальність дослідження обумовлена значущістю перспективи 

розвитку соціокультурного компонента в іншомовному освітньому 

просторі, соціокультурного чинника навчання іноземній мові для розвитку 

і формування особи студентів педагогічних ВНЗ, для їх підготовки до  

професійного спілкування на міжкультурному рівні. 

Постановка проблеми. Головний напрям демократичних перетворень 

в українському суспільстві пов‘язаний, насамперед, із розгортанням 

економічних, політичних, соціокультурних процесів та формуванням 

принципово нових морально-етичних відносин. У цих умовах актуального 

значення набувають питання зміни пріоритетів виховання молоді: на 

перший план соціального розвитку виходить не держава чи окрема 

соціальна спільнота, а людина як найвищий витвір природи, суспільства й 

цивілізації. ―Особистість людини, – зауважує О. Леонтьєв, – породжується 

у її діяльності, яка здійснює її зв‘язки зі світом. Навчання іноземним мовам 

у наш час усе частіше проводиться у контексті соціокультурної специфіки 

носіїв мови. Соціокультурно орієнтовані методики нині набули досить 

значного поширення. Використовують їх і викладачі вищих навчальних 

закладів. Для цього ми передусім маємо зупинитися на соціокультурному 

аспекті навчання та виховання, філософському розумінні природи і суті 

мислення, його зв'язку з мовою, з соціокультурною діяльністю людей, а 

звідці випливають   особливості взаємодії мови і культури у розвитку 

соціокультурного компонента іншомовної освіти.  

З позицій, які нас цікавлять, особливо важливо підкреслити, що 

мислення - це форма духовної, теоретичної діяльності, яка виростає із умов 

життя людей. А ці умови створюють самі люди через цілеспрямовану 

діяльність. Будь-яка діяльність містить у собі мету, засіб, результат і сам 

процес діяльності, і, таким чином, її невід'ємною характеристикою є її 

усвідомленість. Діяльність - це реальна рушійна сила суспільного прогресу 

й умова самого існування суспільства. Проте історія культури показує, що 

діяльність як така не є вичерпною підставою людського існування. Якщо її 
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основою виступає свідомо сформульована мета, то основа самої мети 

знаходиться поза діяльністю, у сфері людських мотивів, ідеалів і 

цінностей. 

Мета статті – всебічно проаналізувати перспективи розвитку 

соціокультурного компонента в іншомовному освітньому просторі, 

особливості взаємодії мови і культури у розвитку соціокультурного 

компонента іншомовної освіти  та особливості соціокультурних аспектів 

при вивченні іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. У своїй всебічній діяльності людина 

згідно з об'єктивними природними законами взаємодіє не просто з 

природою, а й з дійсністю, перетвореною попередніми поколіннями. 

Принцип діяльності як джерела походження різноманітних продуктів 

культури і форм суспільного життя відіграв важливу методологічну роль у 

становленні і розвитку деяких соціальних наук – мовознавства, психології, 

етнографії тощо. Погляд на світ, відображений у мові особистості, на наш 

погляд, відображає її ціннісні орієнтації. Оскільки предметом нашого 

дослідження є особливості взаємодії мови і культури у розвитку 

соціокультурного компонента іншомовної освіти, іншомовна 

соціокультурна компетенція, виникає необхідність розглянути поняття 

―соціокультурний‖. Словник С.І.Ожегова  трактує першу частину цього 

складного слова – ―соціо‖ – як таке, що ―відноситься до суспільства, до 

наук про суспільство‖. Друга частина цього терміна співвідноситься з 

поняттям ―культура‖.Проблеми культури вивчаються з різних підходів у 

різних галузях знань. У галузі філософії й культурології найбільш значущі 

роботи належать Е. А. Баллеру, В. С. Біблеру, В. Ю. Давидовичу, 

М. М. Заковичу, І. А. Зязюну, Л. Н. Когану, С. В. Кримському, 

Е. С. Маркаряну, В. С. Соловйову, А. А. Швейцеру та ін.; у педагогіці та 

психології – Б. Г. Ананьєву, І. А. Зимній, В. В. Кочеткову, Н. В. Кузьміній, 

Н. Б. Криловій, Б. Ф. Ломову, О. В. Петровському, В. А. Сластьоніну, 

Г. В. Онкович, О. І. Щербакову та іншим. 

Мова особистості впливає на її духовний розвиток. Узагалі мова 

народу впливає на розвиток його соціокультурних рис. Проблеми 

соціокультурного підходу до вивчення мов розглядались у роботах 

М. Б. Боліної, Є. М. Верещагіна, О. Б. Гуріна, Р. О. Коновалової, 

В. Г. Костомарова, В. В. Сафонової, П. В. Сисоєва, В. П. Фурманової та ін. 

Ідея підходу до освіти й виховання з позицій взаємовпливу культур 

широко розповсюдилась у зарубіжній педагогічній науці (J. Banks, 

H. Giroux, R. Hills, P. Hoelsher, Y. Pay, B. Sanders). Так, В. фон Гумбольдт 

ще в ХIХ столітті справедливо відзначав значний вплив мови на духовний 

розвиток народу, його культуру. У праці „Про різницю будови людських 

мов і їх впливу на духовний розвиток людства‖ В. фон Гумбольдт 
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підкреслює: „У кожній мові закладено самобутній світогляд. Як окремий 

звук постає між предметом і людиною, так і вся мова в цілому виступає 

між людиною і природою, що впливає на неї зсередини і ззовні...‖ [6, 

с. 80]. 

Мислення – це також історичне явище, яке передбачає спадковість 

набутих від покоління до покоління знань, а отже, можливість їх фіксації 

засобами мови, з якою мислення знаходиться у нерозривному зв'язку. 

Мислення окремої людини всебічно опосередковано розвитком мислення 

усього людства. Таким чином, мислення сучасної людини є також 

продуктом суспільно-історичного процесу. Історія розвитку і соціальна 

структура різних суспільств безпосередньо відбиваються на способах 

мислення індивідів, що належать конкретному суспільству. Весь 

історичний досвід свідчить про значення зв‘язку освіти, мови  й культури. 

Р. Шмідт підкреслював, що педагогіка і її розвиток знаходиться в 

найтіснішому зв‘язку з культурою народу взагалі. Виховання йде вперед 

заодно з культурою народу. Цілі виховання визначаються ним як 

піднесення досягнутого в культурі. Останнім часом визначилась 

необхідність більш пильної уваги до культурологічної  освіти, що 

викликано кризовими явищами в соціально-культурній сфері та 

ускладненням самого процесу освіти й розвитку особистості. 

Соціокультурні особливості особистості як проблема денаціоналізації 

цікавили, як відомо, А. Потебню. Він бачив органічну участь національної 

(етнічної) мови не тільки у формуванні народного світосприйняття, але й у 

самім розгортанні думки. Вчений підкреслював загальнолюдську цінність 

кожної мови – у якості ще однієї, відбитої саме в цій мові, картини світу: 

„Якби об‘єднання людства за мовою і взагалі за народністю було б 

можливим, воно було б згубним для загальнолюдської думки, як заміна 

багатьох почуттів одним, хоча б це одне було не дотиком, а зором... Для 

існування людини потрібні інші люди; для народності – інші народності‖  

[13, с. 229]. Необхідно зазначити, що А. Потебня, підкреслюючи 

різнорідність кожної окремої особистості, украй негативно ставився до 

асиміляції, вважаючи її процесом, що призводить до знищення особливого 

в особистості. 

Мислити людину вчать так само, як працювати або спілкуватися з 

іншими людьми. Набуте уміння є важливим досягненням і соціальної, і 

індивідуальної культури. На специфіці мислення індивідів відбиваються 

всі конкретні особливості того суспільства, у якому вони існують: 

економічна і соціальна структура суспільства, певні способи соціальної 

регуляції, особливості побуту, соціальна система розумових якостей та рис 

характеру, що ціняться у даному суспільстві й одержуються у процесі 

виховання та освіти. Тому правомірно розглядати мислення людини, яка 
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належить до конкретного суспільства, і як продукт суспільно-історичного 

процесу розвитку даного суспільства. Співвідношення мови, освіти і 

культури розглядається вченими (Г. Д. Томахін, Ю. Є. Прохоров, 

В. В. Воробйов, Р. П. Мільруд) як система, яка містить: 

• культурний зміст (цінності, функції, цілі, задачі, спрямованість, 

культуроємність) і форми (культуровідповідність та якість технологічних 

стратегій, методів, засобів, методик і прийомів) освіти в цілому;  

• культурні моделі освітніх систем та культуру управління ними; 

• педагогічну культуру (індивідуальну педагога і студента, що реально 

існує в суспільстві); 

• механізми включення студента в культуру й субкультуру; 

• особливості становлення особистісної культури індивіда; 

• культуру спілкування в різних освітніх утвореннях; 

• культурну діяльність студента, в якій відбувається його культурне 

самовизначення; 

• культурне й мультикультурне середовище навчального закладу та 

позанавчальне середовище (сім‘я, малі групи, молодіжна субкультура, які 

визначають зміни у  світосприйнятті молодої людини); 

• конгломерат національних та регіональних культур  конкретного 

суспільства, що впливає на саморозвиток молоді; 

• широкий соціокультурний простір, в якому співіснують і спонтанно 

взаємодіють усі ці прояви  культурного життя, в живих реаліях якого 

розвивається особистість. 

Переконання в тім, що люди бачать світ по-різному – крізь призму 

своєї рідної мови – лежить в основі теорії „лінгвістичної відносності‖ 

Е. Сепіра і Б. Уорфа. Вони прагнули довести, що розходження між 

культурами обумовлені розходженнями в мовах. І хоча ця теорія й дотепер 

вважається недоведеною, окремі аспекти її вивчення вплинули на інтерес 

до аналізу впливу соціокультурних особливостей особистості на проблему 

трансформації не тільки суспільства в цілому, але й багатьох його 

структур, у тому числі й мовного середовища як одного із суб‘єктів 

соціокультурного процесу. Причому більшість дослідників приділяли 

увагу комунікаційним проблемам соціокультурних змін. Так, той же 

Е. Сепір розглядав вплив комунікативних процесів на життя особистості і 

суспільства. У статті „Комунікація‖ в „Енциклопедії соціальних наук‖ він 

відзначає, що „…для формування суспільства, його об‘єднань і підрозділів, 

а також для забезпечення взаєморозуміння між його членами необхідні 

якісь процеси комунікації‖ [14, с. 210]. Основним видом комунікації, 

„комунікативної поведінки‖ Е. Сепір справедливо називає мову, 

аналізуючи її вплив на життя суспільства. При цьому виділяється аналіз 

мовної комунікації як соціально визнаної. Мислення людини протікає у 
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різних формах та структурах (поняттях, категоріях, теоріях), в яких 

закріплено й узагальнено пізнавальний і соціально-історичний досвід 

людства. Знаряддям мислення, засобом вираження та об'єктивізації 

ідеального є мова. 

Сучасні вчені, звертаючись до проблеми соціокультурного виховання, 

прагнуть досліджувати взаємний детермінізм соціальних, культурних і 

мовних факторів у суспільстві, аналізуючи ті чи інші кореляції між 

соціокультурними і мовними структурами на широкому географічному й 

історичному просторі [1; 2; 4; 7; 17]. На жаль, українські вчені здебільш 

обходять це питання, віддаючи перевагу розглядові впливу та взаємодії 

соціальних і культурних підстав на трансформацію суспільства [5; 11; 14]. 

Лише В. Іванишин та Я. Радевич-Вінницький приділили увагу 

дослідженню спільного впливу соціокультурних і мовних особливостей на 

зміни українського суспільства [8]. Однак вони не обговорюють мовну 

особистість і мовне середовище як поняття.  

Завдяки мові реалізується специфічно людська форма передачі 

соціокультурного досвіду. Відповідно до Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти випускник університету на рівні бакалавра 

має вийти на рівень володіння англійською мовою В2. У стандартних 

вимогах на здобуття ступеня бакалавра, згідно з Програмою ―Англійська 

мова для професійного спілкування‖ (АМПС, Київ, 2005), в розділі 

―Соціолінгвістична та прагматична компетенції‖ зазначено, що по 

закінченні курсу АМПС студенти зможуть: 

• розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в 

академічному і професійному середовищі України відрізняються при 

порівнянні однієї культури з іншими (міжнародні, національні, 

інституційні особливості); 

• розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною; 

• застосовувати міжкультурне розуміння в процесі безпосереднього 

усного й писемного спілкування в академічному й професійному 

середовищі; 

• належним чином поводитися й реагувати в типових світських, 

академічних і професійних ситуаціях повсякденного життя, а також знати 

правила взаємодії між людьми в таких ситуаціях (розпізнавання 

відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення значення фізичної 

дистанції та розуміння жестикуляції в кожній з таких ситуацій. В 

результаті прямого зв'язку мови з різними аспектами суспільного життя у 

словнику людини, як у дзеркалі, відображається життя кожного народу, 

його історія, зв'язок з іншими народами. Кожне слово виступає свідком, 

пам'ятником історичних змін і подій. Історія кожної окремої мови 
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невід'ємна від історії народу, що ним володіє. І як засіб спілкування, і як 

знаряддя мислення мова дає можливість виражати свої думки і розуміти 

думки іншої людини, поєднувати пізнавальні зусилля окремих людей і 

народів у єдине ціле. За допомогою мови виражаються не тільки 

досягнення людської думки, але і почуття, бажання, прагнення, воля 

людей. Людина, яка не може безпосередньо пізнати все на світі, одержує у 

мові, тобто непрямим шляхом (опосередковано) найбагатше джерело 

вражень, знань, досвіду. 

Мовна особистість – це, власне, особистість, охарактеризована з боку 

впливу засвоєної нею мовної культури на її особистісні якості та 

соціально-культурну ефективність її діяльності як суб‘єкта суспільних 

відносин. Цій особистості, за її функціональною природою, мають бути 

притаманні якості-характеристики, здатні позитивно впливати на процес 

соціально-культурної трансформації. І особливо важливо підкреслити 

зв‘язок мовної особистості, яка, як за своєю природою, так і соціально-

функціонально, пов‘язана з ментальністю. Як підкреслюють дослідники, 

„мова регламентує ментальність‖, а „ментальність регламентує мову, 

точно так проявляючи (і реалізуючи) себе в інших мовах – невербальних 

засобах вираження думки і почуття – від міміки і жестів, обрядів і ритуалів 

до танцю, живопису і архітектури‖ [9, с. 32]. 

Мовна особистість за допомогою базисного елемента культури (мови) 

нагромаджує, зберігає і передає соціальний досвід від одного покоління до 

іншого за допомогою сенсно-життєвих орієнтирів. Як зазначає Ф. де 

Соссюр, „значимість – цінність будь-якого слова визначається всім, що з 

ним пов‘язано‖ [16, с. 138], а тому реальний зміст мовного світу 

особистості залежить від тієї ієрархії цінностей, якою вона керується у 

своєму житті. Слід погодитись з Л. Нікольским та А. Швейцером, які 

підкреслюють „інтегруючу, консолідуючу та роз‘єднуючу соціокультурну 

функцію мови. Відзнака консолідуючої та інтегруючої функції мови в 

тому, що консолідуюча – то природна функція, яку мова виконує „в ході 

етнічної консолідації, коли кілька етнолінгвістичних спільнот зливаються в 

більшу, і коли мова тієї з них, яка відіграє роль центру, вузла етнічної 

консолідації, засвоюється іншими, а інтегруюча – це штучна функція, яка 

виникає в результаті свідомих дій суспільства чи держави, спрямованих на 

поширення мови, необхідної для міжнаціонального спілкування‖ [17, 

с. 38]. 

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Викладачам 

іноземних мов у процесі організації навчання обов'язково слід пам'ятати, 

що мова виражає всю суму суспільних зв'язків "природних" носіїв мови. У 

такому підході, очевидно, закладено величезні психо-дидактичні 

можливості. Цим і пояснюється, з одного боку, популярність методик з 
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орієнтацією на соціокультурний контекст життєдіяльності їх основних 

носіїв і, з іншого, - дійсна продуктивність цих методик, що виражається у 

більш успішному засвоєнні іноземних мов тими, хто їх вивчає. Головними 

джерелами набуття комунікативної компетенції є  соціонормативний 

досвід народної культури; знання мов спілкування;  досвід 

міжособистісного спілкування; досвід сприйняття мистецтва. Виходячи з 

вищезазначеного, маємо підстави стверджувати, що соціокультурна 

компетенція спрямована на  розвиток світосприйняття студента та 

підготовку його до сприйняття історії людства, своєї країни та країни, мова 

якої вивчається як іноземна, усвідомлення себе як носія національних 

цінностей, взаємозв‘язок між собою та усіма людьми планети в пошуку 

вирішення глобальних проблем; розвиток поваги та проявлення 

толерантності до носіїв іншої культури, повага до прав людини, 

демократичних цінностей, солідарність, любов до ближнього. 

Соціокультурна компетенція передбачає знайомство студентів з 

національно-культурною специфікою мовленнєвої поведінки, вміння 

користуватися елементами соціокультурного контексту, релевантними для 

породження й сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови (звичаї, 

правила, норми, соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи та 

країнознавчі знання). Щодо національно-культурної специфіки 

мовленнєвої поведінки зазначимо, що незнання загальноприйнятих у 

певній мовній громаді моделей комунікативної поведінки чи неволодіння 

ними часто є причиною культурного шоку та непорозумінь у спілкуванні з 

носіями мови навіть у людей, які досить добре володіють іноземною 

мовою. Тому важливо досліджувати особливості взаємодії мови і культури 

у розвитку соціокультурного компонента іншомовної освіти.  
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COACHING AS ONE OF THE EFFECTIVE METHODS  

OF TEACHERS’ TRAINING 

 

The findings show that the traditional methods, such as workshops and 

conferences, used for the teachers‘ professional development are ineffective, inadequate, 

time and money consuming. Researchers have identified those workshops that involve 

most traditional staff development methodologies do not provide adequate 

training, advice, teaching materials or skills development necessary for 

advancement of significant changes.  

The reason why traditional professional development methods are ineffective is 

that they do not support teachers in the process of teaching.  
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In several case studies, it is revealed that even experienced teachers often 

face difficulties when applying new instructional technique for the first time. In 

order to change teachers practices, professional development should become an 

ongoing process and should occur periodically over certain periods of time.  

Peer coaching approach is a procedure through which teachers extend their help 

to one another. They exchange their skills, criticisms, guidance and support while 

keeping in mind the end goal of making themselves better.  

Teachers help each other, expect feedback from sharing the pros and cons 

of different methods, activities, skills or their general experiences. Educational 

institutes use those approaches in order to become more capable and successful.  

This is a specific professional learning/training system during which 

innovative ideas are put into practice to help production of new opinions and 

judgment. To be successful in the implementation of this method, there are three 

main stages of the effective application of peer coaching: 1. Pre-coaching 2. 

Coaching 3. Post-coaching. 

Over the last twenty years, a very large number of educators, researchers 

have come to the conclusion that the traditional methods, workshops and 

conferences for the teacher development are ineffective for novice teachers, 

inadequate, time and money consuming [14].  

Teachers say that traditional development methods do not offer permanent 

and long-term opportunities for them to change their classroom practice.  

Farrell and Fry (2005) says that in the United States more and more 

schools are replacing the traditional staff development methods with school 

based staff developers. Researchers have noticed that workshops that involve 

most traditional staff development methodologies do not give adequate time, 

exercises, or content important to advance significant change [3].  

A study by Joyce & Showers (1996) shows that less than 15% of 

instructors acquire new thoughts learned in conventional staff advancement 

settings, for example, workshops. The problem with traditional systems is that 

teachers do not have the required abilities to apply in the classroom what they 

learn during workshops. On the other hand, while applying the techniques they 

learned, they have no opportunity to get necessary help or assistance from 

experts, or get any feedback.  

A study says that teachers need to see new methods shown them in 

classroom setting [1].  

Over many years, researchers have considered the impacts of traditional 

teacher development methods and the findings they discovered were really 

conformable. An article by Alexander Russo (2004) summarized for us these 

findings.  “To be effective, scores of researchers say, professional development 

must be ongoing, deeply embedded in teachers' classroom work with children, 

specific to grade levels or academic content, and focused on research-based 
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approaches. It also must help to open classroom doors and create more 

collaboration and sense of community among teachers in a school.” [12, p. 2]. 

Russo suggested that effective teacher development method must not be 

isolated from classroom setting and must be ongoing. Another problem is that 

many researches claim that beginning teachers struggle with many different 

problems in schools. ―New teachers are particularly unprepared for dealing with 

behavior problems in their classrooms,‖ says the study on the problems of novice 

teachers [12, p. 3].  

According to Fry beginning teachers say that their pre-service education 

was not much help for their real experiences in the classroom setting. ―A bigger 

bag of classroom management tricks would have been helpful,‖ tells a starter 

teacher  

[3, p. 34]. 

And beginning teachers are complaining about the lack of support by their 

colleagues and superiors. It has been identified in a study that novice teachers 

find the support they get on their first year as ‗poor‘[2, p. 3].   

More than anything else, beginning teachers often appear to have in need 

for (yet seldom get) helpful feedback on their teaching from experienced 

colleagues and administrators[18].  

Peer coaching is a procedure through which teachers help each other to 

augment their abilities. Peer coaching framework empowers educators to acquire 

necessary abilities and techniques, for example, aptitudes with respect to 

innovation and instructional systems or strategies, etc., which need to 

consolidate in improving the efficiency of teachers. Diverse sorts of aids can be 

given through Peer coaching which incorporate co-arranging learning exercises, 

displaying successful instructing, watching partners, teaching, and reflecting 

what they observe [17].  

Peer coaching supports progressing teachers' cooperation, which 

concentrates on improvement of students‘ learning. It offers educators learning 

in regards to classroom efficiencies through which they can enhance learning of 

students and teachers. Furthermore, it also supports steady development and 

innovation of schools.  

Peer coaching has many advantages and its main features are: 

 Trust: It is the most important aspect because if there is no trust in a 

partnership, you can not get the best outcomes and to be able to open up to your 

coachee you need to have a proper trust-based relationship. 

 Being Private/Personal: It is important that whatever has been shared 

among the two in peer coaching should remain between them and the data 

should not be disclosed. 
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 Reassuring: A coach should be very supportive towards the coachee 

and try to fit in coachee‘s shoes. The coach should be able to admire coachees‘ 

achievement but on the other hand, should be able to show concernor anxiety. 

 Reciprocating the gesture: If one person in peer coaching is training 

another for a certain period of time, the other person should also take the 

initiative to teach that person for the same amount of time. This is the way to 

achieve equality between the partners. 

 Mutual benefits: Both coach and coachee learns a great deal from one 

another through coaching seminars.  

 Active listening: Coachee is going to speak a lot about his/her 

experiences. For a good coach, the most important thing is to be a good listener 

without judging that person and keep in mind that PC is not an evaluation but a 

learning tool that promotes shared learning.  

 Reflecting upon the session: An important job for the coach is to 

mirror whatever has been concluded or discussed during the session. Basically, 

the coach summarizes the whole meeting and puts forward the observations 

regarding that matter. The coach is only opening up the options for the coachee.  

 Not a mentor: A peer coach is nor a mentor or an advisor on the 

relevant subject, neither does he entertain the sentences such as, I have been 

doing it or I have great experience and I’ll be helping you out. Emphasizing 

priority negatively affects the process as well as the results of the coaching. 

 Choosing proper attitude and proper tone is very important. There is a 

difference between a coach and a friend. Although a coachee is going to talk 

about struggles and thoughts, the coach, on the other hand, is going to listen 

more attentively and, in return, coach is not going to give coachee any advice. 

Rather, coach would create a self-learning environment in which all the peers 

ponder upon the existing practices themselves and reflect upon the ways in 

which those practices could be improved. 

 Peer coaching is not about teaching the coach‘s area of expertise like 

monitoring about health issues, managing finances, incorporating budgets. 

 Peer teaching should not be mixed with counseling. Peer coaching is 

applicable to those who are interested in bringing up change and getting closer 

to their professional and personal targets. On the other hand, counseling is about 

those people who seek advice for their problems. 

As Renner (2015) claims, it has been depicted that Peer coaching included 

proficient and expert mentors who help educators in their learning [11].  

Educators learn, get trained and share experience from Peer coaching 

which encourages them to apply joint effort and determine their teaching 

problems. They likewise improve the relational abilities of companions.  
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Generally schools use to embrace this methodology of Peer coaching as it 

empowers instructors to get educated and improve their skills successfully. 

According to Goldman, Wesner, and Karnchanomai, (2013) Peer coaching 

upgrades the performance of the people, which encourage them in their learning 

process[6].  

Peer coaching is a viable methodology, which has been embraced by top 

performing schools of the world. Educational institutes use to embrace this 

methodology keeping in mind the end goal to be more powerful. This is a 

proficient learning framework, which places thoughts into practice. It is a 

procedure, which empowers educators to learn from one another. Educators give 

time, bolster, watch and impart their routines or encounters to one another. 

Through this viable communitarian way, educators perform the act of Peer 

coaching [11].  

Besides, According to Parker (2014) it has been claimed that each great 

educator needs great instructors [10]. 

As indicated by Charteris and Smardon, (2014) professional-adapting 

requirements for schools can likewise be accomplished by peer coaching 

approach [2].  

According to Nolan Jr. and Hoover, (2011) old methods that were utilized 

for upgrading educator's abilities and aptitudes incorporate instructional 

meetings, workshops, courses, gatherings and other activities. However, peer 

coaching is generally new and the best method among them that enhances 

instructor‘s aptitudes in least time and with minimum cost [9]. 

Method of Peer coaching has a wide range of advantages, which 

significantly does not require much time for preparing, and no tremendous 

expenses as workshops and classes.  

According to Chu (2014), Peer guiding energizes progressing joint effort 

framework and concentrates on enhancing learning at more extensive 

connection.  

It improves learning of instructors which straightforwardly affects 

learning of students [4].  

Consequently, to ensure the sheltered and propelled scholastic atmosphere 

for the students, different schools use to adopt diverse preparing and learning 

frameworks, which improve learning of educators. Educators learning offer 

schools in addition to their capacities for more experts‘ assistance with learning.  

As according to Thiessen, (2012) it has been identified that each school, 

which has consolidated Peer coaching methodology, has seen coordinated at all 

levels through their school development process[14].  

Peer coaching has been characterized in different ways. Parker (2015) 

propose that there is a lot of confusion regarding the idea of coaching and 
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mentoring, and different associations, which are interested in the methodology, 

try to see its different aspects and interpret it in a number of ways.  

Their examination concerning 13 distinctive formative connections 

proposes that some percentage of the key attributes of peer coaching, e.g., giving 

input, helping, supporting, is for lateral and bi-directional purposes [16].  

According to Bowman and McCormick, (2000) there are some central 

standards of peer coaching. Peer coaching acts as helpful, now and again 

proportional, relationship between two individuals who cooperate to set 

objectives and accomplish them [1].  

The term defines a learning relationship, where the members are 

interested in new learning; they get together for learning from experts. This approach 

focuses on encouraging one another's leadership learning advancement and 

wellbeing where dialog is the substance of coaching and the simultaneous 

change of practice. 

Showers and Joyce (1996) used to remove verbal input from their 

coaching structure as they found that when the educators in their setting 

attempted to give each other feedback the coordinated effort between the 

associations regularly given way as the instructors felt their practice was being 

criticized [13].  

Furthermore, input that contains productive feedback for instance can be 

useful and warrants further examination.  Healthy feedback always welcomes 

coaching.  

Two other key segments of peer coaching which must be recognized and 

examined are trust and reflection. The significance of constructing a peer 

coaching relationship in light of trust is obviously distinguished in previous 

studies.  

Another critical element of peer coaching is reflection.  

Vacilotto and Cummings, (2007) recommends that training is 

characteristically an intelligent attempt, and all the members should be talented 

in reflection. Reflective practice along these lines should be obvious in any peer 

coaching.  

Starting from the middle of the 1950s, national developments to enhance 

training concentrated on scholastic quality and social fairness and by the mid of 

the 1970s, instructors perceived that a hefty portion of those endeavors, when all 

around supported and affirmed by general society, at times prompted changes.  

Afterwards, in the 1980s, it was believed that adjustments in the school 

association and in training outline could take care of performance issues or 

simplify them significantly, and that doling out the fault to instructors was 

incorrect[15].  

As a result of working by associates in schools and colleges, 

understanding how individuals learn new practices and place them into practice 
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was consistently developed. The training parts examined in that early work 

developed from what was found in the early writings and it includes hypothesis 

presentation, displaying or exhibition, practice, organized and open-finished 

input, and in-class assistance with exchange[8].  

Before scheduling phases of preparing educators, diverse universities and 

schools were built up which use to upgrade instructors‘ aptitudes and capacities. 

After the improvement of 50% of the 19thcentury universities, financial crises 

hit [6].  

A number of universities for training and educating men were closed 

because of their high cost, however, ladies‘ arrangements were less affected 

because of the financial downturn. After that period the number of uncertified 

instructors started to prevail which created a hazardous situation for the future 

[5].  

Renner (2015) stated that teachers preparing were motivated to achieve 

learning through diverse ways. Indeed, even now, assortments of systems are 

received by schools for enhancing the abilities and learning of their instructors.  

These procedures or strategies incorporate training and improvement, 

instruction, workshops, courses, classroom learning, gatherings, peer coaching 

and so forth [11].  

Distinctive training methods incorporate conceptualizing, games, lectures 

and organized demonstrations, group discussions, role play, ice breakers, field trips, 

meetings, fish bowls, contextual investigations, panels, basic episodes, micro teaching 

and peer coaching. Icebreaker alludes to such preparation of a project which 

involves the dynamic part of each member. Non-aggressive environment of this 

type of training puts least weight on members, furthermore, makes a solid bond 

between the coach and member. Particular schools and educators have received 

this procedure for improving the efficiency of their staff [15]. 

Various staff advancement practices are called "coaching." These 

incorporate "specialized coaching," "collegial coaching," "challenge coaching," 

"group coaching," "subjective coaching," and "peer coaching‖ to allude to the 

conventional supervisory method of pre-meeting or post-gathering. None of 

these ought to be mistaken for, or utilized for, assessment of educators [11].  

Specialized coaching, group coaching, and peer coaching as in peer 

clinical supervision, concentrate on advancements in educational modules and 

guideline while collegial coaching and subjective coaching point more at 

enhancing existing practices. All with the exception of group coaching contrast 

from our practice, in that their essential vehicle for enhancing or changing 

classroom guideline is verbal input[4].  

Studies related to peer coaching and teacher development in Turkey is 

quite limited. Peer coaching and peer observing officially permitted by Ministry 
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of National Education in Turkey, to improve professional capabilities of 

teachers [7].  

But it is difficult to say that all these methods are systematically organized 

as in a planned peer coaching process. Although this method is not implemented 

officially in the education system of Turkey, some teachers within school 

activities unofficially apply it. For example some teachers meet regularly each 

other, talk about their teaching and sometimes they also observe their classroom 

application. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

В УНІВЕРСИТЕТАХ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА  

 

Досвід професійної підготовки юристів в університетах Німеччини 

як європейської країни з давніми академічними традиціями та сучасними 

технологіями навчання становить значний інтерес для вітчизняної 

педагогічної науки.  

Бакалаврат як перший цикл вищої освіти запроваджений у ФРН в 

рамках Болонського процесу поряд із так званими «дипломними» та 

«магістерськими» курсами навчання старого, тобто традиційного, зразка. 

Серед найбільших переваг бакалаврату в порівнянні з попереднім 

http://plcwashington.org/cms/lib3/WA07001774/Centricity/Domain/school-based
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навчанням німецькі викладачі й студенти вважають такі: скорочення 

терміну навчання, отримання покращеної й прискореної професійної 

кваліфікації, визнання результатів навчання у межах ЄС, підтримка 

студентської мобільності та модернізація навчальної документації [1].  

Навчання за бакалаврською програмою триває, як правило, три роки 

та охоплює шість семестрів. Граничним терміном можуть бути вісім 

семестрів. Магістратура тривалістю від 2-х до 4-х семестрів може 

слідувати відразу після бакалаврату або після певної професійної 

діяльності. Під час навчання в бакалавраті студенти набувають не тільки 

професійні компетентності – фахові знання та навички, але й засвоюють 

основи наукової діяльності, а також оволодівають іноземною мовою та 

соціальними компетентностями [1]. За німецькими вимогами, бакалаврат 

має забезпечити орієнтовану на практику підготовку передусім для ринку 

праці, оскільки в попередні роки випускники вищих навчальних закладів 

показали низьку готовність до професійної діяльності. 

Із введенням бакалаврату в системі німецької вищої освіти 

запроваджені сім нових «кваліфікацій»: бакалавр права (LL.B.); бакалавр 

мистецтв (B.A.); бакалавр науки (B.Sc.); бакалавр інженерії (B.Eng.); 

бакалавр освіти (B.Ed.); бакалавр of Fine Arts (B.F.A.) та бакалавр музики 

(B.Mus.).Кваліфікація «бакалавр права» (LL.B – „LegumBaccalaureus―) є 

міжнародно визнаною, однак у ФРН вона відкриває шлях лише для 

діяльності юрисконсультом в галузі економіки. 

У правових науках, які відносяться до класичних університетських 

дисциплін і мають давні традиції, положення Болонського процесу до 

останнього часу запроваджувалися досить обмежено. Так, хоча титул 

«бакалавр права» можна отримати в 14-ти університетах і більше ніж 30-ти 

так званих професійних школах (нім. Fachhochschulen), щоб працювати як 

«повний» юрист (нім. Volljurist), все ще є необхідним шлях через перший 

та другий державні іспити. 

Кваліфікацію «бакалавр права» в Німеччині можна отримати вже 

після шести семестрів, однак при цьому неможливо працювати 

прокурором, суддею чи адвокатом. Кваліфікація «магістр права» (Master of 

Laws – LL.M.), яка надається по закінченню магістратури, що йде слідом за 

бакалавратом, так само не дає можливості працювати адвокатом. Ті, хто 

отримав ці кваліфікації (бакалавр та магістр права) можуть знайти собі 

роботу або в галузі промисловості, або за межами Німеччини, оскільки ці 

титули є особливо престижними в англомовних країнах.  

Для бажаючих стати прокурором, суддею, адвокатом чи нотаріусом 

потрібно завершити вивчення правових наук складанням так званого 

«першого юридичного державного іспиту» (нім. das erste Staatsexamen). 

Цей іспит є лише першим кроком на шляху до «повного» юриста і слугує 
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допуском до так званого референдаріату – дворічного періоду практичної 

діяльності. Тільки в деяких федеральних землях ФРН випускник 

юридичного факультету за умови успішного складання першого 

державного іспиту може отримати один із чотирьох титулів: «юрист», 

«референдар», «дипломований юрист» чи «магістр права». Титул 

«бакалавр права» навряд чи можна порівнювати з цими чотирма титулами, 

його отримання не завершується складанням першого держіспиту й не 

надає права для референдаріату. 

Другим кроком на шляху до посади прокурора, судді чи адвоката в 

Німеччині є референдаріат – дворічний період, що триває після складання 

першого держіспиту. Цей період закінчується другим держіспитом (нім. 

das zweite Staatsexamen), і лише після нього німецький фахівець права 

може називатися «повним» юристом. «Повний» юрист має право 

працювати прокурором, адвокатом чи суддею, а також нотаріусом у 

державній адміністрації або на промисловому підприємстві. 

Під час навчання в бакалавраті поряд із юридичними знаннями 

студентам надається можливість розвинути також так звані загальні 

компетентності (англ. general competences) з інших галузей. До них 

відносяться іноземні мови, економічні науки й навички комунікації. 

Заняття з іноземної мови (як правило, англійської, однак часто це може 

бути будь-яка інша європейська мова) проходять зазвичай двічі на тиждень 

на І-му курсі. На ІІ-му й ІІІ-му курсах іноземною мовою вже викладаються 

деякі навчальні дисципліни, особливо, якщо назва спеціальності містить 

слова на зразок «міжнародний», «глобальний» або «глобалізація», пор.: 

«Міжнародне право», «Міжнародне та німецьке право», «Право ЄС», 

«Глобалізація та її правові наслідки» тощо. Крім того, безпосередньому 

застосуванню отриманої іншомовної компетентності сприяє проходження 

студентами практики як на території Німеччини (в міжнародних 

юридичних організаціях та фірмах), так і за її межами. 

Звичайно, викладання багатьох курсів англійською мовою 

відбувається також для іноземних студентів, які приїжджають на навчання 

до німецьких університетів. Перелік таких курсів можна без проблем 

знайти на університетських сайтах юридичних факультетів, де містяться 

всі вимоги до здобувачів. Там же зазвичай вказано, які документи про 

підтвердження належного рівня володіння цією мовою необхідно подати 

(сертифікати, свідоцтва, дипломи тощо).   

Предмети на вибір викладаються на заняттях протягом 1-2-х годин; 

графік їх проведення складається викладачем на один навчальний рік. У 

разі, якщо немає набору на окремий навчальний курс (мінімум 5 слухачів), 

заняття не проводяться. Підсумковий письмовий іспит із предмету на вибір 

може тривати максимум 90 хвилин. 
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Заслуговує на увагу досвід професійної підготовки юристів у 

найстарішому (рік заснування – 1386-й) й одному з найпрестижніших 

університетів Німеччини – університеті Хайдельберга. Студенти 

юридичного факультету цього університету поряд із отриманням 

юридичної освіти мають можливість пройти так звану «професійно 

спрямовану іншомовну підготовку» (нім. Fachspezifische 

Fremdsprachenausbildung) при Мовному центрі університету. На сайті 

факультету подано перелік іноземних мов та іншомовних навчальних 

курсів із права, на які можна зареєструватися он-лайн, а також необхідні 

умови для участі в цих курсах [2].  

 

 

Таблиця 1. 

Іноземні мови та іншомовні курси, які можуть вивчати здобувачі 

юридичної освіти у Хайдельберзькому Університеті 

 

Мовний центр 

університету 

Додаткова 

кваліфікація 

«професійно 

спрямована 

іншомовна 

підготовка» 

Заходи іноземними 

мовами на 

юридичному 

факультеті 

Іноземні мови: 

арабська 

 Обов’язкове: 

Відвідування одного 

заходу і запис на 

державний іспит 

китайська Вступ до англо-

американського права 

Вступ до французького 

права 

Вимоги: кожні 3 

семестри – підсумковий 

іспит; 

високий РВМ 

 

 

англійська  Рекомендується: 

французька Відвідування більшості 

заходів за розкладами 

2-7 семестрів; допуск 

до навчання можливий 

у 1-му семестрі. 

Різні РВМ 

 

1-семестрові курси з 

права іноземними 

мовами: 

 

Іншомовний 

навчальний захід або 

додаткові заходи 

 Наприклад, 

італійська 

японська 

польська 

португальська 
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російська Транснаціональне 

комерційне право 

 Семінар Монпельє 

 Латинська мова для 

юристів 

 Вступ до німецької 

правової мови 

 Семестр за кордоном  

 арабською 

 італійською 

 польською 

 англійською (право 

США) 

 португальською і 

бразильською 

 французькою 

 іспанською 

 турецькою 

шведська 

іспанська 

чеська 

Юридично спрямовані 

іншомовні курси: 

 англійською 

 французькою 

 іспанською 

 

Слід зазначити, що в Положенні про допуск до державного іспиту з 

права федеральної землі Баден-Вюртемберг, у якій знаходиться 

Університет Хайдельберга, зазначено, що «до першого державного 

іспиту… допускаються особи, які регулярно брали участь в іншомовних 

юридичних заходах або спеціальному іншомовному курсі, оскільки саме в 

такий спосіб підтверджується їх іншомовна компетентність». На сайті 

юридичного факультету розміщено також актуальний розклад іншомовних 

навчальних заходів (лекцій, семінарів). 

Що стосується другого циклу вищої освіти в Німеччині – 

магістратури, то він останніми роками характеризується вражаючим 

збільшенням англомовних магістерських програм. Так, у 2016 р. по всіх 

німецьких університетах їх було 7720, тоді як у 2008 р. – лише 1615. 

Звертає на себе особливу увагу їх тематичне розмаїття: «Міжнародний і 

європейський бізнес, конкуренція й регулювальне право», «Європейська 

правова практика», «Міжнародні студії з права інтелектуальної власності», 

«Право європейської інтеграції», «Європейський профспілковий правовий 

захист», «Європейська правова лінгвістика», «Порівняльні студії з 

німецького, європейського і китайського права», «Господарче право: 

підприємство між свободою та державним оподаткуванням», «Право і 

бізнес», «Транспортне право», «Страхове право», «ІТ-право і право 

інтелектуальної власності», «Медичне право», «Будівельне право», 

«Спортивне право», «Транснаціональне право», «Права людини», 

«Економіка, право і політика», «Право і фінанси», «Правова психологія», 

«Криміналістика», «Правознавство, економіка й менеджмент», «Німецьке 

право», «Сучасне майнове право» / «Майнове право», «Спадкове право», 

«Право підприємств» та інші [3]. Існують численні сайти, які містять 

детальну інформацію про ці англомовні програми, включаючи дані про 

терміни подання документів, тривалість навчання, кількість кредитів, 

викладачів курсів, ступінь участі здобувачів освіти в практичній 
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зайнятості, можливості подальшого працевлаштування, відгуки осіб, які 

завершили навчання за визначеними програмами, практичні поради тощо. 

Свої послуги щодо надання освітнього рівня «Магістр права» (LLM) 

англійською мовою в Німеччині пропонують вищі навчальні заклади усіх 

типів та форм власності:  

1) приватні: Німецька вища школа права й менеджменту 

(Хайльброн), юридична школа Буцеріуса (Гамбург), Вестфальський 

університет Вільгельма (Мюнстер), Університет Оснабрюка, вища 

професійна школа й Центр підвищення кваліфікації Шмалькальдена, Вища 

школа прикладного менеджменту (Ердінг, Берлін, Унна), Університет 

Фрідріха-Александра (Ерланген, Нюрнберг) та ще кілька університетів; 

2) державні: Хайдельберзький університет, Гумбольт-університет в 

Берліні, Гьоттінгенський, Кьольнський, Бременський, Брауншвейзький 

університети та багато інших.   

Відомим у Німеччині вищим навчальним закладом, який здійснює 

якісну підготовку юристів, є також Вільний університет Берліна. Він 

пропонує іноземним здобувачам вищої освіти навчання в магістратурі за 

спеціальністю «Міжнародний і європейський бізнес, конкуренція й 

регулювальне право» (англ. International and European Business, 

Competition and Regulatory Law) [4]. По завершенню магістерського курсу 

випускникам надається академічний ступінь «магістра бізнесу і права» 

(англ. Master of Business Law, MBL). Здобувачі такої інтегрованої 

спеціальності вже під час навчання залучаються до адвокатської практики, 

а також отримують можливість застосовувати свої теоретичні знання в 

галузях господарського, договірного, енергетичного та комунікаційного 

права, удосконалюючи таким чином свою професійну компетентність. 

Навчання, як правило, здійснюється англійською мовою, тому при вступі 

до магістратури вимагається копія документа, який підтверджує високий 

рівень англомовних знань (найчастіше це результати тесту TOEFL). 

Тривалість навчання складає від одного до двох років; вартість становить 4 

000 євро за семестр, і, відповідно, 8 000 євро за рік.  

Вказаний магістерський курс є одним із небагатьох у ФРН, які 

успішно поєднують дистанційне навчання (англ. E-Learning) з класичними 

методами навчання. Так, наприклад, на заняттях відтворюються ситуації 

судових засідань або ділових переговорів, які здобувачі повинні правильно 

довести до завершення в електронному вигляді. Крім того, слухачі цього 

магістерського курсу обов‘язково беруть участь у наукових конференціях 

та семінарах з енергетичного, телекомунікаційного, а також німецького і 

європейського господарського права. 

Ще одна спеціальність, за якою можна навчатися в магістратурі 

Вільного університету Берліна, – це «магістр права» (нім. Magister legum-
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Studium, LL.M.). Щорічно близько 25-ти дипломованих фахівців із права, 

які здобули юридичну освіту за кордоном, прибувають до університету для 

проходження річного навчання, щоб отримати академічний ступінь 

магістра права [5]. 

Необхідною умовою завершення магістерського курсу є написання 

підсумкової письмової роботи (нім. Abschlussklausur) з навчальної 

дисципліни «Юридична англійська мова» (англ. Legal English). Особи, які: 

а) відвідали менше, ніж 85 % занять із цієї дисципліни, б) запізнилися на 

екзамен, в) не мають при собі посвідчення особи з фотографією, не 

допускаються до письмового іспиту. Процедура проведення письмового 

екзамену досить жорстка. Для написання роботи група з 25-ти осіб 

ділиться на 5 підгруп. Списки підгруп із зазначенням аудиторій, у яких 

вони перебуватимуть під час екзамену, вивішуються на дошці оголошень 

незадовго до заходу. Із собою на іспит дозволяється брати лише 

роздруковані матеріали, які були надані викладачем під час занять 

(допускаються помітки здобувачів на полях), а також двомовний 

(наприклад, німецько-англійський) словник. Одномовні, електронні 

словники та інші допоміжні засоби використовувати не дозволяється. Час 

написання роботи – 90 хвилин [5]. 

Слід відмітити також традицію так званих «магістерських ярмарок» 

у ФРН, які регулярно проводяться університетами різних міст в умовах 

жорсткої конкуренції і уможливлюють залучення значної кількості 

здобувачів магістерського ступеня. Показово, що німецькі вищі навчальні 

заклади рекламують свої послуги по наданню ступеня магістра на цих 

заходах не тільки на території Німеччини, а й на теренах сусідніх країн – 

Польщі, Чехії, Австрії та інших. На таких ярмарках академічний персонал 

закладів-учасників проводить індивідуальні співбесіди з майбутніми 

магістрами, кращі викладачі університетів роблять доповіді рекламного 

характеру зі своїх дисциплін, які супроводжуються показом презентацій, 

фотовиставками, демонстраціями відеороликів, інтерв‘ю з випускниками 

магістерських програм тощо. Вхідний квиток на ярмарку коштує 3 євро, 

бажаючим надається можливість зареєструватися (як німецькою, так і 

англійською мовами) й придбати квиток  он-лайн, а також отримати 

індивідуально розроблений план відвідання ярмарки з помітками 

інформаційних столиків, які можуть бути найбільш корисними для 

кожного окремо взятого відвідувача. Така система дозволяє учасникам 

максимально ефективно використати свій час і дізнатися всю необхідну 

інформацію, не витрачаючи зайвих сил на пошуки відповідних столиків. 

Отже, у Німеччині спостерігається тенденція до створення та 

розвитку міжнародних магістерських програм, які є міждисциплінарними 

за змістом (наприклад, право+бізнес), інтегрують освітню та практичну 
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складові, орієнтуються на інтернаціоналізаційні процесі в освітній та 

правовій сферах, забезпечують потужну іншомовну підготовку майбутніх 

висококваліфікованих фахівців, що гарантує їм конкурентоздатність не 

тільки на національному, але й на міжнародному, глобальному ринку 

праці.  

І, нарешті, слід розглянути німецький досвід іншомовної підготовки 

на третьому, докторському, циклі вищої освіти. У Німеччині щороку 

захищають дисертаційні дослідження біля 25 000 науковців, що набагато 

більше ніж у будь-якій іншій європейській країні. З кожним роком все 

більше молодих вчених прибуває до ФРН для написання та захисту 

дисертацій із інших країн: з 1997 року число закордонних здобувачів 

академічних ступенів зросло більше ніж удвічі [6]. У цій країні існує кілька 

шляхів отримати титул доктора, що залежить від спеціалізації, цілей 

дослідження та типу закладу вищої освіти. Розрізняють зокрема 

індивідуальну та структуровану аспірантуру. Більш поширеною є 

індивідуальна аспірантура, однак структурована аспірантура стає з кожним 

роком все популярнішою, що пов‘язано із запровадженням у країні 

Болонського процесу.  

За умови навчання в індивідуальній аспірантурі здобувачі наукового 

ступеня шукають викладача вищого навчального закладу – так званого 

Doktorvater (або Doktormutter) – і (значною мірою) самостійно працюють 

над дисертаційним дослідженням. Міра самостійності здобувача й участі в 

проекті дослідження інших осіб залежить від галузі, у якій воно 

проводиться. Здобувач вирішує сам, у якій установі він здійснюватиме 

дослідження – в університеті, позауніверситетській дослідницькій установі 

чи на промисловому підприємстві. Час навчання в індивідуальній 

аспірантурі визначається або самим здобувачем, або умовами закладу, до 

якого він прикріплений. Як правило, часові рамки становлять від трьох до 

п‘яти років, однак для спеціалізації «Правові науки» останнім часом 

намітилася тенденція виконувати дослідження за два роки.  

Засади навчання в структурованій аспірантурі наслідують 

англосаксонську систему докторів філософії (PhD-System), за якою 

здобувачем опікується команда наставників. Програми докторів філософії 

містять розклади занять і в більшості випадків інтегровані курси. Крім 

того, після навчання в структурованій аспірантурі може надаватися 

додаткова кваліфікація, що є важливою умовою для сучасного ринку праці. 

Систематичне й інтенсивне наставництво в рамках цієї програми зумовлює 

короткі терміни завершення наукового дослідження – від трьох до 

чотирьох років.  

У даний період у ФРН функціонують близько 700 програм для 

докторів філософії, при чому ця кількість стрімко зростає. Німецька 
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служба академічних обмінів (DAAD) активно пропагує цей новий напрям в 

інфраструктурі освіти. Структуровану аспірантуру пропонують перш за 

все вищі навчальні заклади, які є партнерами Німецького дослідницького 

товариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG). Це так звані коледжі 

й школи для тих, хто бажає отримати науковий ступінь – Graduiertenkollegs 

та Graduiertenschulen. Крім того, у деяких Федеральних землях в окремих 

навчальних закладах існують PhD-програми від позауніверситетських 

установ, таких, наприклад, як Міжнародна дослідницька школа Макса 

Планка.  

Структурована аспірантура часто має міжнародне спрямування, 

через що її робочою мовою є англійська. Міжнародні PhD-програми на 

зразок тих, що пропонують the Hertie School of Governance, the Social 

Science Research Center та Товариство Хельмхольца (Helmholtz-

Gemeinschaft), експліцитно спрямовані на представників інших країн: 

більше, ніж половина слухачів Міжнародної дослідницької школи Макса 

Планка й Дослідницької школи Хельмхольца, не є німцями й громадянами 

Німеччини. Вони, як правило, отримують спеціальні стипендії й робочі 

місця. До теперішнього часу не існує загальної бази даних всіх PhD-

програм, однак опис більшості з них можна знайти в Інтернеті англійською 

мовою. 

Що стосується особливостей німецького третього циклу освіти для 

підготовки за юридичним напрямом, то такі випускники по закінченню 

навчання можуть отримувати як звання «доктор філософії» (PhD) – 

наприклад, в університетах Гамбурга й Фрайбурга, Університеті ім. В. Гете 

у Франкфурті на Майні, так і суто німецькі звання: «доктор права» або 

«доктор обох прав – наприклад, в Університеті ім. Ю. Максіміліана у 

Вюрцбурзі, Університеті ім. В. Гете у Франкфурті на Майні. Існує також 

менш поширений академічний ступінь – «напівпочесний доктор права», 

який можна отримати, наприклад, у приватному Інституті правових наук у 

Гамбурзі. 

У разі, якщо викладання здійснюється англійською мовою, у 

документі, який регламентує умови вступу до німецької аспірантури – 

«Порядок зарахування й навчання в аспірантурі» (Promotionsordnung), 

визначаються сертифікати або свідоцтва, які повинні засвідчити достатній 

рівень знань англійської мови здобувачів рівня PhD. Кожен вищий 

навчальний заклад самостійно визначає свої вимоги. Так, наприклад, у 

«Порядку зарахування…» Гамбурзького університету вказується, що для 

навчання в аспірантурі «необхідний сертифікат, який засвідчує знання 

англійської мови осіб, для яких ця мова не є рідною: Кембриджський 

сертифікат або TOEFL (міжнародний, не інститутський тест), виконаний в 

Інтернеті, що налічує не менше 90 балів, або друкований, що налічує не 
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менше 500 балів». Сертифікати мають бути виданими не раніше за 3 роки 

до вступу до аспірантури» [7]. Здобувачі, які закінчили вивчення будь-

якого англомовного курсу університету не менше, ніж рік тому, мають 

право не надавати сертифікат. Немає необхідності зайвий раз 

наголошувати, що німецькі фахівці в галузі права є одними з найбільш 

кваліфікованих і шанованих у сучасному світі.  

Таким чином, досвід професійної (і в тому числі – іншомовної) 

підготовки майбутніх юристів на всіх трьох циклах вищої освіти ФРН 

може бути вивчений і успішно використаний на українському освітньому 

просторі. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ У СФЕРІ МЕДІА КОМУНІКАЦІЙ 

 

Навчання іноземних мов і, зокрема, формування іншомовної 

мовленнєвої компетентності студентів з урахуванням фахової специфіки є 

важливою складовою професійної підготовки фахівців різних напрямів, у 

тому числі сфери медіа комунікацій. Питання ефективної підготовки 

журналістів, рекламістів, фахівців із зв‘язків з громадськістю визначається 

низкою різноманітних чинників; водночас цілком очевидно, що чи не в 

першу чергу воно залежить від якості навчального процесу з іноземних 

мов, передусім, англійської мови. 

Високі професійні вимоги до журналістів та інших фахівців сфери 

медіа завжди були об‘єктивно продиктовані специфікою їхньої діяльності: 

робота із значними масивами різнопланової інформації, спілкування з 

великою кількістю людей, а в багатьох випадках – міжнародна та 

кроскультурна комунікація. У численних сферах людської діяльності, які у 

21-му столітті вийшли на глобальний, міжнародний рівень, користування 

англійською мовою стало необхідним інструментом, без якого повноцінна 

діяльність не уявляється можливою. Це повною мірою стосується і сфери 

медіа комунікацій, адже в ній англійська мова беззаперечно домінує як в 

плані міжнародної комунікації, так і в розрізі інформаційних матеріалів, 

лексики й термінології тощо.  

Проблема підготовки компетентного фахівця-медійника, який би 

однаково добре розумівся на предметі своєї професії, володів відповідними 

уміннями і навичками роботи у сфері своєї діяльності та, водночас, був 

готовий до професійної комунікації іноземною мовою, достатньо 

ґрунтовно висвітлена у працях таких дослідників, як О. Жирун, 

А. Калмиков, Л. Нагорнюк, В. Різун, А. Станько, В.Тулупов, І. Чимерис  та 

інші. 

Значну увагу з боку науковців  надано аналізу сучасних засобів 

навчання на основі інформаційних технологій, які використовуються у 

навчальному процесі у ВНЗ, а саме, в дослідженнях В. Бикова, 

Б. Гершунського, М. Жалдака, Н. Морзе, О. Спіріна, В. Кухаренко та інших.  
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У той же час,  важливо вказати на той факт, що в останні роки 

змінилися не лише характер роботи фахівця медіа комунікацій, 

кардинальних змін зазнали також самі ці комунікації. Разом із класичними 

і традиційними жанрами мас-медіа професіонали мають справу з новітніми 

інформаційними технологіями, які постійно і швидко розвиваються, і ця 

тенденція визначає появу нових імперативів в процесі формування 

іншомовної мовленнєвої компетентності фахівців медіа комунікацій як 

органічної складової їх професійної підготовки.  

За згаданих обставин, очевидним є виникнення об‘єктивної 

необхідності наукового і методичного переосмислення вже існуючих 

теоретичних положень та методичних напрацювань, які потребують 

уточнень і доповнень.  

Відтак, метою цієї статті є проаналізувати різні засоби навчання 

англійської мови, які є в розпорядженні викладача і визначити, які з них 

можуть бути ефективно використані для виконання завдань професійної 

підготовки фахівців сфери медіа комунікацій. 

Як відомо, основним засобом у навчанні англійської мови є 

підручник або навчально-методичний комплекс. При цьому, якщо ми 

говоримо про НМК, то вочевидь він повинен складатися з низки елементів 

або посібників – книга для студента, робочий зошит на друкованій основі, 

аудіо та відео матеріали, тести, книги для читання. Якщо розглядати наш 

конкретний випадок, тобто навчання англійської мови майбутніх фахівців 

у сфері медіа комунікацій, то таких готових і універсальних НМК, які б 

повністю відповідали поставленим вимогам, на поточний момент не існує. 

Проте існують навчальні посібники, які можуть частково задовольнити 

потреби навчального процесу у навчальних матеріалах, у тому числі, 

покриваючи частину тематики навчальних програм дисциплін. Завдяки 

цим матеріалам викладач отримує доступ до автентичних текстів, завдань, 

а головне – до аудіо матеріалів, ретельно і кваліфіковано дібраних 

провідними лінгвістами та укладачами цих навчальних видань. Тематика 

багатьох з подібних НМК охоплює теми і ситуації, що є прямо пов‘язані з 

роботою журналіста, тобто це проблеми суспільства, які потребують 

висвітлення, та формування певної громадянської позиції. Це стосується як 

усних завдань, так і писемних. Так, наприклад, написання статті є типовим 

завданням, передбаченим Кембриджськими міжнародними іспитами з 

англійської мови, а відтак, у відповідних виданнях подібні завдання та 

процедура їх виконання належним чином відображені. На нашу думку, є 

методичний сенс в тому, щоб розглядати підготовку до написання та сам 

процес написання статті лише як етапи більш комплексної роботи. 

Наступним етапом може стати її публікація або в друкованих ЗМІ, але 

вірогідніше – в електронних джерелах. Іншими словами, студент, який 
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виконує подібне завдання, повинен спрогнозувати цільову аудиторію, 

можливість подальшого обговорення, тобто все те, з чим неминуче 

зіткнеться під час реальної професійної діяльності.  При цьому ми 

розуміємо, що для значної кількості студентів подібна робота, що має 

ознаки дослідно-проектної, може бути незвичною, а самі вони можуть 

виявитися морально не готовими до неї. Так, готовність до здійснення 

публікацій рідною мовою і з психологічної точки зору, і з міркувань 

володіння мовою і мовленням об‘єктивно з‘являється раніше. Але якою б 

мовою не публікуватися, для студентів перший досвід завжди дається 

непросто, і тому початкова спроба англомовної публікації може мати 

обмежений характер, наприклад, публікація в групах соціальних мереж, 

блогах. Таким чином, не лише викладач, але й усі інші студенти матимуть 

змогу прочитати статтю і поділитися враженнями від неї. Проте, у зв‘язку з 

цим виникає низка взаємопов‘язаних проблем, яких, на жаль, важко 

уникнути, а саме, проблема мовної якості публікації та проблема плагіату 

[1]. Досить часто викладач постає перед вибором, що є краще: чи 

недосконала в мовному плані продукція, яка ще потребує ретельного 

відшліфовування, чи бездоганна стаття, написана автентичною мовою (що 

з першого погляду може визначити будь-який досвідчений викладач). 

Доводиться констатувати той прикрий факт, що в студентському 

середовищі існує певна тенденція у напрямку своєрідної залежності від 

інформаційних матеріалів Інтернету. З одного боку, зручність та 

доступність будь-яких інформаційних ресурсів, у тому числі, якісних, в 

цілому є позитивним фактом, який сприяє ефективності самостійної і 

дослідно-проектної роботи. З іншого боку, певна частина студентів, 

послуговуючись неосяжними і різноманітними ресурсами Інтернету, 

знаходять зручні для себе способи як виконати будь-яке завдання за 

рахунок вдалих компіляцій, та навіть відвертого плагіату. І якщо характер 

деяких навчальних завдань (наприклад, реферування) допускає 

компілятивну роботу, то існують також завдання, які передбачають 

виключно самостійні дії, адже у противному випадку їхня доцільність 

втрачається. Отже, у створенні власних публікацій англійською мовою 

будь-які компіляції і плагіат неприпустимі в принципі, і ми вже зазначали, 

що досвідчений викладач може досить легко зробити висновок про 

несамостійний характер роботи. Але чим більше студенти сформували в 

себе залежність від інформаційних ресурсів Інтернету, тим більшою мірою 

вони  відчуватимуть невпевненість у своїх самостійних діях. Треба додати, 

що їхня невпевненість у собі має, як правило, об‘єктивний характер, адже 

їхній мовний рівень і досвід не дозволяє їм досить успішно поратися із 

завданнями цього рівня складності.  Таким чином, ми маємо справу із 

замкненим колом: студенти вдаються до плагіату, а відтак, не мають 
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об‘єктивних шансів для самовдосконалення. Із зрозумілих причин «сира» і 

недосконала в мовному і стилістичному плані публікація, у якій 

налічується велика кількість синтаксичних, морфологічних і лексичних 

помилок,  не може претендувати на розміщення  в друкованих чи 

електронних ЗМІ. Тому, на нашу думку, роль викладача полягає в тому, 

щоб скоригувати зміст і структуру статті, вказати на граматичні, лексичні 

та стилістичні помилки з тим, щоб в 2-3 етапи максимально довести 

статтю до потрібного рівня досконалості. При цьому важливим в 

методичному плані є не лише результат, але й сам процес його досягнення, 

під час якого студент робить важливі висновки із свого негативного 

досвіду, формує потрібні навички та вміння.  

Як вже зазначалося, ефективний та ґрунтовний НМК завжди був і 

залишається основним і пріоритетним засобом навчання як з міркувань 

зручності у користуванні учасниками навчального процесу в аудиторній та 

самостійній роботі, так і в плані адекватності підібраних та представлених 

в ньому матеріалів, їх відповідності навчальній програмі. Втім, система 

навчальних засобів в умовах сучасного освітнього середовища та 

середовища спілкування студентів не може обмежуватися лише НМК. 

Якими б ефективними і комплексними не були сучасні підручники з 

іноземних мов, необхідно пам‘ятати про те, що вони створюються 

звичайними людьми, які завжди вносять у зміст підручників елемент 

суб‘єктивності. У сучасному ринковому просторі підручники з іноземних 

мов є об‘єктами купівлі-продажу, тому під час їх створення враховуються 

численні фактори, у тому числі, їх собівартість, окупність тощо. У цьому 

сенсі будь-який підручник не є ідеальним, але завжди існує можливість 

підібрати НМК відповідно до наявних умов і потреб.  

Нами вже вище згадувався Інтернет як середовище інформаційних і 

навчальних ресурсів, і як об‘єктивне явище, яке існує в сучасному 

суспільстві і є важливим елементом сучасного освітнього простору. 

Завдяки Інтернету та сучасним електронним пристроям (гаджетам) 

студенти отримуються доступ до майже будь-яких ресурсів, 

інформаційних та навчальних, а викладач та вища школа у певному сенсі 

втрачають монополію на знання. Але все ж таки висновки про те, що 

сучасний студент, маючи доступ до Інтернету, віднині не потребує 

навчання в аудиторії з викладачем, ми вважаємо передчасними. Ресурси та 

інструменти Інтернету безумовно можуть і повинні стати ефективними 

помічниками в навчальному процесі, в той час як викладач повинен не 

лише крокувати в ногу зі студентами в плані ознайомлення і володіння 

інформаційними технологіями, але насправді бути на крок або декілька 

кроків попереду. У Київському університеті імені Бориса Грінченка 

викладачі постійно підвищують кваліфікацію з інформаційно-
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комунікаційних технологій, ознайомлюючись з останніми тенденціями та 

досягненнями в галузі ІКТ, розв‘язують практичні завдання, які націлені на 

пошук шляхів ефективного застосування мультимедійних засобів, ресурсів 

та інструментів Інтернет у своїй професійній діяльності. Електронні дошки 

СМАРТ стали невід‘ємною частиною майже кожного аудиторного заняття 

з іноземної мови; також поширена практика проведення тренінгів з 

використання СМАРТ технологій у навчальному процесі з різних 

дисциплін. Викладачі іноземної мови, зокрема англійської, які працюють з 

майбутніми фахівцями у сфері медіа, можуть по-справжньому оцінити 

дидактичні можливості СМАРТ технологій в тій ситуації, коли учасники 

навчального процесу мають потребу скористатися будь-яким 

авторитетним он-лайн медіа-ресурсом безпосередньо під час аудиторного 

заняття, проаналізувати останню актуальну інформацію, викладену у 

вигляді тексту, фото, аудіо та відео. Ознайомлюючись з популярними 

англомовними інформаційними ресурсами в режимі реального часу, 

студенти мають змогу вивчити найкращі моделі і зразки зарубіжної 

журналістики, зокрема, таких інформаційних гігантів, як BBC та CNN, 

вивчити стилі роботи авторитетних професіоналів, їх мовну поведінку та 

манеру під час проведення репортажу, інтерв‘ю тощо. Саме в такі моменти 

на аудиторних заняттях «підключаються» міждисциплінарні зв‘язки, коли 

студенти можуть максимально використати або закріпити вже отримані 

знання і компетентності з теорії і практики професійної діяльності, 

послуговуючись іншим кодом спілкування [ 2 ].  

Говорячи про ресурси Інтернет, які потенційно можуть стати 

ефективними засобами навчання англійської мови студентів-медійників,  

можна назвати YouTube (середовище для публікації відео файлів з 

можливістю коментування), Scribd (середовище для публікації книг та 

ілюстрованих брошур), Powtoon (сервіс для створення анімованих 

презентацій), Prezi (сервіс для створення нелінійних презентацій), Google 

documents (сервіс, що дозволяє спільне редагування електронних 

документів), Blogger (сервіс для налагодження комунікації та публікування 

оперативної інформації), Google+ (популярна соціальна мережа, що 

дозволяє проводити відео чати і відеоконференції),  Skype (сервіс 

відеочатів та відеоконференцій), і т. інш. Важливе місце в арсеналі 

ресурсів, що є в розпорядженні учасників навчального процесу, посідає 

розділ порталу BBC, а саме BBC academy, присвячений основам 

журналістської професії та розвитку сучасної журналістики [5]. 

Послуговуючись англомовними матеріалами сайту, студенти можуть 

сформувати уявлення про такі важливі навички і вміння, як підготовка і 

проведення інтерв‘ю, редагування, проведення репортажу, використання 

мультимедійних ресурсів, «цифрова» журналістика, відео і фотозйомка 
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тощо. Окрім цінних в інформаційному плані статей, на сайті можна знайти 

відео та аудіо матеріали, які ілюструють різні сторони професії журналіста, 

розглядаються важливі поняття журналістської етики, незалежної 

громадянської позиції, відповідальності перед суспільством тошо. Портал 

BBC news пропонує широкий спектр англомовних новин за різними 

рубриками, слугуючи для майбутніх медійників ресурсом зразкових в 

мовному та професійному плані матеріалів та пропонуючи актуальні теми 

для обговорення (рубрика Have your say).  

Аналізуючи численні електронні медіа ресурси, які з успіхом можуть 

використовуватись у навчальному процесі з англійської мови в контексті 

професійної підготовки фахівців сфери медіа комунікацій, необхідно 

підкреслити, що самий лише факт використання широкого спектру 

ресурсів і засобів не обов‘язково гарантує значного прогресу в оволодінні 

студентами іншомовним професійним мовленням [3, с. 70]. Відповідно до 

сучасних і науково-обгрунтованих поглядів на навчальний процес, окрім 

вивчення питань «як навчати» та «за допомогою чого навчати», необхідно 

брати до уваги та вивчати приховані процеси мозкової діяльності 

студентів, які відповідають за успішне оволодіння мовою і мовленням, 

зокрема, механізми мислення, запам‘ятовування, уваги, мотивації до 

навчання тощо [4]. Саме людський мозок вважається вченими 

найдосконалішим комп‘ютером, якому немає конкурентів серед 

найсучасніших електронних пристроїв. І ефективність навчання 

безпосередньо залежить від того, наскільки вміло та майстерно викладач 

створює умови для продуктивної роботи цього «суперкомпьютера». Отже, 

викладач повинен відігравати ключову роль як у грамотному й 

виваженому підборі,  так й ефективному використанні сучасних 

електронних засобів у навчальному процесі. Перш ніж прийняти рішення 

про доцільність застосування тих чи інших засобів або ресурсів на 

практичних заняттях чи рекомендувати їх для самостійної роботи, 

необхідно чітко уявляти, чому надається перевага саме цим інструментам 

перед іншими і чи не можна досягти аналогічного результату або навіть 

кращого, використовуючи альтернативні засоби.  

Отже, сумуючи усе сказане вище, визначимо основні напрями та 

продуктивні ідеї використання сучасних засобів навчання англійської мови 

у процесі професійної підготовки у сфері медіа комунікацій: 

1. Науково-обгрунтований відбір навчально-методичних комплексів 

відповідно до навчальної програми та наявних умов навчального процесу, 

їх модифікація та доповнення.  

2.  Створення сприятливих умов для самостійної роботи студентів з 

метою уникнення плагіату та максимального виявлення творчості і 

самостійності.  
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3.  Використання різноманітних сучасних програмних середовищ та 

інструментів Інтернет в аудиторній та самостійній роботі студентів.  

4.    Робота з популярними англомовними інформаційними 

ресурсами з метою формування іншомовної професійної компетентності. 

5.  Грамотний підбір викладачем сучасних електронних засобів 

навчання згідно з визначеними критеріями ефективності.  

На останок зазначимо, що окреслена у статті проблема не може 

вичерпуватись лише цими напрямами та ідеями, і вона залишається 

об‘єктом подальшого вивчення і наукових пошуків.  
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РОЗУМІННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ 

 

Навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах відбувається 

в умовах максимального наближення до іншомовної культури, як у с сфері 

професійної підготовки, так і соціокультурного життя. На заняттях 

викладачі все більше застосовують статті з сучасних іншомовних видань, 

http://www.bbc.co.uk/academy/journalism
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актуальні відео- та аудіо-записи, а також використовують нові підходи до 

навчання,  з метою створення сприятливого середовища для опанування 

іноземної мови. Так, одним з таких підходів є навчання критичного 

читання текстів. Ця проблема тісно пов‘язана з проблемою розуміння та 

інтерпретації іншомовних текстів. 

Актуальність даного дослідження полягає у необхідності 

формування у студентів вмінь критичного мислення для сприйняття та 

аналізу інформації, що надходить з медійних джерел. Здатність до 

розуміння та усвідомлення того, що може існувати багато інтерпретацій 

одного й того самого тексту, допоможе студентам адекватно ставитись до 

потоку інформації, яка їх оточує. 

Об‘єкт дослідження – процеси розуміння та інтерпретації 

іншомовних текстів. 

Предмет – формування вмінь розуміння та інтерпретації текстів 

англомовних періодичних видань. 

Мета дослідження полягає у виявленні сприятливих умов для 

формування у студентів вмінь розуміти та інтерпретувати англомовні 

тексти періодичних видань. 

Основними завданнями є: 1) виявлення сутності понять розуміння та 

інтерпретація; 2) розгляд основних характеристик сприятливих умов 

навчання; 3) проведення експериментального дослідження формування у 

студентів вмінь розуміння та інтерпретації текстів; 4) створення 

методичних рекомендацій щодо формування у студентів вмінь розуміння 

текстів англомовних періодичних видань. 

Проблема визначення поняття розуміння в психології вирішувалась 

вже давно в різних напрямках науки. 

В той час, як прибічники гештальтпсихології сутністю розуміння 

вважали миттєве всезагальному осягненні людиною зв‘язків і відношень в 

навколишньому світі, біхевіористи уявляли розуміння як тривалий процес 

відбору правильного рішення крізь багаточисленні спроби і помилки. В 

експериментальній психології процес розуміння пов‘язувався не з 

мисленням, а з  життєвим досвідом людини, зокрема з успішним 

результатом розв‘язання завдань. 

Оскільки розуміння передбачає одночасно спосіб проникнення в 

сутність об‘єктів дослідження, а також результат активного пізнання 

людьми світу, то зрозуміти текст означає знайти і проаналізувати 

відносини між смисловими елементами тексту, виявити їх взаємодію з 

текстом за допомогою вербальних або невербальних засобів. 

Проблема розуміння посідає важливе місце в психологічних 

дослідженнях таких відомих науковців, як Л. С. Виготський, 

С. Л. Рубінштейн, А. Р. Лурія, В. В. Знаков, О. О. Потебня, Н. В. Чепелєва 
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та інших. Проблема об‘єкту розуміння полягає у тому, що відсутність 

певних об‘єктів у досвіді читача приводить до небачення їх і в тексті. Це 

означає, що розуміння смислу тексту залежить від здатності співвіднести 

слова з реальними об‘єктами і явищами світу. Отже, процес розуміння 

передбачає не лише загальні знання про світ, а й особистий досвід 

суб‘єкта, його емоційний настрій, здатність зіставити нову інформацію з 

вже наявними установками, що можуть істотно відрізнятись у різних 

людей, а також ставлення до нової інформації, її аналіз та інтерпретацію  

(Бахтін, 1979). А В. Гумбольдт наполягав, що розуміння між тим, хто 

говорить, і тим, хто сприймає, є одночасно непорозумінням, бо слова для 

різних людей можуть набувати різних значень. Отже, інтерпретація і 

розуміння багато в чому залежать від особистісних чинників (Гумбольдт, 

1859). 

О. О. Потебня вважав, що розуміння засноване на інтерпретації 

мовленнєвих актів за допомогою аналізу співвідношення мови і думки. А 

оскільки внутрішня форма слів пов‘язана з отриманими враженнями і їх 

розуміння потребує залучення історико-культурної ситуації породження 

цих слів, то процес розуміння представляє собою творчий акт з переробки 

багатьох вражень і створення з них нового світу. 

Будь-який текст може мати декілька смислів, або „смислових шарів‖, 

тому читач не завжди може відновити смисл, закладений в текст самим 

автором. Часто він бачить певний зміст, не присутній в тексті взагалі. 

Інколи часткове розуміння авторського смислу і доповнення його власним 

приводить до утворення нового смислу, що і є процесом інтерпретації. 

Таким чином, розуміння відбувається на двох рівнях: значеннєвому та 

смисловому. На значеннєвому рівні читач намагається виявити авторський 

контекст у смисловому оформленні тексту, а на смисловому рівні 

відбувається співіснування двох контекстів – авторського та реципієнта, 

що робить ширшим і змістовнішим смислові сфери як тексту, так і самої 

особистості реципієнта. Отже, незаперечним є той факт, що під час 

розуміння смислу тексту відбувається є його смислове збагачення, 

оскільки кожен читач використовує певні культурні еталони, знання, що 

входять до його особистісного досвіду, коли будує свій власний текст-

повідомлення.  

Говорячи про інтерпретацію текстів, важливим є зауважити, що 

представники певної нації, що говорять певною мовою, живуть в 

особливому світі, який відрізняється від соціальної реальності 

представників інших націй та інших мов. Під час прочитання твору 

іноземного автора навіть у перекладі рідною мовою реципієнт пропускає 

вхідну інформацію крізь свій власний „приймач‖, що структурує її згідно 

світогляду, культурних цінностей та установок читача, не кажучи про те, 
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що ця інформація вже зазнала певної адаптації після опрацювання її 

перекладачем.Завданням викладача в цих умовах є ознайомити студентів з 

наявністю міжкультурних особливостей та різних варіантів бачення світу 

представниками різних культур. 

Сприятливими умовами навчання англійської мови залишається 

метод «занурення» в англомовну культуру, реалізації якого істотно 

допомагає критичне ставлення, зокрема до читання англомовних 

періодичних видань. Крім цього, доведено ефективність застосування 

теорії множинного інтелекту Г. Гарднера(MultipleIntelligences), яка 

закликає створювати багате середовищедля реалізації студентами їх 

здібностей, оскільки різні студенти мислять різними способами [5]. Проте, 

неважливо, що вивчає студент, але необхідно навчити його мислити 

науково: висувати гіпотези, перевіряти, підтверджувати або виправляти їх. 

Таким чином, критичне читання текстів англомовних періодичних видань 

із залученням аналітичних операцій, таких як виявлення авторської думки, 

постановка діалогічних запитань, критична оцінка тексту, коментування, 

узагальнення, виявлення головного та другорядного, інтерпретування або 

переказ змісту тексту з різних точок зору тощо. Такі операції сприяють 

ефективнішому сприйняттю та розумінню інформації. 

Для того, щоб перевірити ефективність застосування методу 

критичного читання для покращення розуміння англомовних текстів, 

студентам однієї групи 3 курсу спеціальності «Реклама та зв‘язки з 

громадськістю» було запропоновано читати газетні статті з англомовних 

джерел та виконувати спеціальний комплекс вправ, спрямований на 

критичний аналіз інформації. Цей комплекс містив такі завдання: 1) знайти 

різні точки зору на проблему в статті, а також засоби їх вираження, 

відкриті та приховані; 2) з‘ясувати погляд автора на проблему в тексті; 3) 

поставити до автора діалогічні питання; 4) надати оцінку тексту; 5) 

передбачити ймовірне продовження ситуації, змальованої в тексті 

(антиципація); 6) виділити основну думку тексту; 7) описати проблему з 

різних точок зору або змінити стиль /емоційне навантаження тексту; 8) 

висловлення власної думки щодо проблемної ситуації в тексті з наданням 

аргументів; 9) написати коментар до тексту, тощо. 

Інша група студентів 3 курсу цієї спеціальності також читала ці 

тексти, але не виконувала подібні вправи, а лише відповідала на закриті та 

відкриті запитання до змісту тексту. 

Сформованість вмінь критичного аналізу тексту перевірялась за 

такими критеріями: 1) вміння студентів знаходити в тексті різні точки зору 

на проблемну ситуацію; 2) вміння ставити діалогічні запитання до тексту та 

його автора; 3) вміння висувати запитання або припущення про подальший 

перебіг подій в тексті; 4) вміння висловлювати та аргументувати власну 
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думку щодо проблеми тексту; 5) вміння критично оцінювати та аналізувати 

текст; 6) вміння письмово складати коментар до тексту. 

Дослідження проводилось протягом 4 місяців з вересня по грудень 

2016 року на заняттях з англійської мови. На початку експериментального 

періоду було проведено контрольний зріз вмінь студентів коментувати 

газетний текст. Результати початкового коментарю були однаковими в 

обох групах. За спеціально розробленою бальною системою студенти 

отримали в середньому 3,2 балу.  

Після проведення етапу формування у студентів експериментальної 

групи вмінь критичного аналізу тексту був проведений повторний зріз 

вмінь студентів складати коментар до тексту. За результатами дослідження 

виявилось, що контрольна група отримала в середньому 3,4 балу, а 

експериментальна 5,6 балу. За кількістю балів визначався рівень розуміння 

тексту: високий, середній, достатній, низький, недостатній. Відповідно, 

рівень розуміння іншомовних газетних тестів у студентів 

експериментальної групи оцінювався як високий та середній, а у студентів 

контрольної групи залишився переважно низький, з поодинокими 

випадками наявності у студентів достатнього рівня розуміння тексту. 

Таким чином, можна стверджувати, що навчання іноземних мов стає 

ефективнішим, якщо увага приділяється не лише мовним особливостям 

навчального матеріалу, а й основам його критичного аналізу. Створення 

умов, які сприяють активізації розумового потенціалу студентів, 

оптимізують навчальний процес та приводять до підвищення як загальної 

так і професійної їх підготовки. Серед зовнішніх умов можна визначити 

матеріально-технічне обладнання, вплив викладачів, соціального оточення, 

психологічного клімату, тощо. Внутрішніми умовами є природні здібності 

до навчання, індивідуальні особливості, рівень розвитку інтелекту (за 

тестом Стенфорд-Біне) або інтелектів (за теорією Г. Гарднера та 

методикою МакКензі), тощо. Труднощі враховувати множинні чинники 

впливу на засвоєння студентами навчального матеріалу полягають у 

великому обсязі сил та часу, які має витратити викладач у підготовці до 

занять, а також у великій кількості студентів у групах, де досить складно 

застосувати так званий «індивідуальний підхід» й створити заняття, яке б 

було максимально сприятливе для засвоєння матеріалу всіма студентами. 

Відомо, що всі люди мають вісім основних інтелектуальних 

здібностей (інтелектів): логіко-математичний, вербально-лінгвістичний, 

міжособистісний, кінестетичний, музичний, візуально-просторовий, 

внутрішньоособистісний та натуралістичний, але вони розвинені 

неоднаково, тому навчання різних студентів відбувається по-різному. 

Г. Гарднер переконує, що навіть ті учні, які отримували гарні оцінки в 

школі, через декілька років втрачають ці знання. Просте запам‘ятовування 
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цифр та імен не тримається в пам‘яті довго. Якщо інформація не 

аналізувалась, з нею не працювали творчо або критично, вона 

зникає.Авторвважає, що якби учні (студенти) мали однаковий тип 

мислення, їх можна було б навчати однаковими способами та оцінювати за 

однаковими критеріями. Проте, одні люди мають просторову пам'ять, 

іншим легко вдається вивчити іноземну мову, третя група людей потребує 

обов‘язкового залучення практичних вправ, оскільки їм потрібно все 

спробувати вручну.Г. Гарднернаполягає на тому, що навчання, яке 

надається однаковим способом для всіх, є несправедливим. Необхідно 

використовувати такі завдання й вправи, які б залучали різні типи 

інтелекту й були цікавими і зрозумілими для більшої кількості студентів 

[5]. 

Отже, створення оптимальних умов для ефективного навчання є 

творчим процесом, який не має чітких правил й моделей, він планується та 

розробляється кожним викладачем індивідуально згідно з потребами й 

здібностями студентів.В контексті розуміння та інтерпретації іншомовних 

текстів, критичний підхід сприяє підвищенню рівня розуміння та 

ефективнішому засвоєнню інформації. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 

АУДІЮВАННЯ ПРОФОРІЄНТОВАНОГО ТЕКСТУ 

 

Постановка проблеми. Аудіювання займає 57% навчального часу на 

практичних заняттях з іноземної мови. У навчальному процесі це основне 

джерело мовних знань і важливий засіб мовленнєвої практики. Ці дані 

зумовлюють необхідність урахування в практиці навчання головних 

аспектів аудіювання, впливу умов перебігу цієї діяльності на характер 

сприйняття та методів формування цього вміння. Психофізіологічні 

механізми аудіювання – механізми сприйняття мовлення (рецепція) і, 

зокрема, механізм антиципації або ймовірного прогнозування смислового 

змісту – визначають структуру аудіювання. Мовленнєвий сигнал як об'єкт 

смислового сприймання характеризується спільністю смислового та 

акустичного планів. Цим, очевидно, і пояснюється складність його 

обробки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування 

іншомовної компетентності в аудіюванні досліджено у наукових розвідках          

О. В. Кміть (2000), Т. І. Шевченко (2000), В. В. Черниш (2001), 

Є. І. Пассова (2002), Н. Р. Петранговської (2002), Т. В. Савицької (2002), 

А. В. Гаврилової (2006), О. Ю. Бочкарьової (2007), І. В. Щукіної (2009), 

О. О. Сіваченко (2009), А. Е. Міхіної (2009), Н. В. Агєєвої (2009), 

О. Ю. Захарової (2009), Р. І. Вікович (2011), Р. П. Мільруд (2011), 

Л. О. Максименко (2011), В. Г. Златнікова (2012), Я. А. Крапчатової (2014) 

та ін. Проблематиці навчання аудіювання для ведення телефонних 

переговорів присвячено праці І. О. Зимньої, О. Б. Тарнопольського, 

С. П. Кожушко, Л. А. Завірюхи, О. В. Лавренко, Н. М. Черненко. Про 

переваги формування професійно-спрямованої аудитивної компетентності 

у студентів-економістів йдеться в дослідженнях Л. Я. Личко. Визначення 

психологічних, соціолінгвістичних, лінгвістичних та психолінгвістичних 

особливостей навчання аудіювання у сфері ділового спілкування належать 

О. П. Биконі, І. В. Чирві та ін. Стратегії аудіювання в опануванні іноземної 

мови за допомогою Веб-орієнтованої системи комп‘ютерно-орієнтованого 

вивчення мов класифіковані в роботі Дж. М. O‘Меллі і А. У. Шамот. 
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Мета статті полягає в окресленні лінгво-дидактичних і 

методологічних засад формування психофізіологічних механізмів 

аудіювання іншомовного профорієнтованого тексту. 

Завданнями дослідження є: 

- аналіз методичних чинників реалізації профорієнтованого підходу до 

аудіювання; 

- визначення стратегій навчання аудіювання;  

- окреслення методів і прийомів ефективного застосування комп‘ютерно 

орієнтованих засобів формування аудитивних умінь у процесі вивчення 

іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Аудіювання як аналітико-синтетичний 

процес обробки акустичного сигналу, результатом якого є осмислення 

інформації, що сприймається, – предмет науково-психологічного аналізу, 

що здійснюється на різних рівнях. Так, цей процес розглядається як один із 

різновидів іншомовної мовленнєвої діяльності (поряд із говорінням, 

читанням та письмом) (Б. Беляєв, О. Волобуєва, І. Зимняя та ін.), 

комунікативної діяльності (складова мовленнєвого спілкування або 

відносно самостійний вид комунікації, при якому потік інформації 

спрямований в один бік) (Д. Бубнова, Л. Куліш, Ю. Якимчук та ін.), 

учбової діяльності (специфічний мотив діяльності, предмет, засоби та 

способи її реалізації, продукт та результат) (К. Долгош, С. Елліот, 

О. Леонтьєв, О. Тарнопольський, С. Цінько та ін.) та мовне суб‘єктне 

оточення (носій мови та його мовлення забезпечують надходження 

лінгвістичної інформації та можливість взаємодії у різних соціальних та 

навчальних ситуаціях) (A. Андерсон, T. Лінч, K. Роер та ін.) [4, c. 3]. 

За умов реалізації навчання аудіювання мовна компетенція, особливо 

знання студентами лексичних одиниць і вміння їх використання, 

забезпечує належне розуміння закінчених відрізків мовлення носіїв мови, 

дозволяє осмислено реагувати на прослуханий текст або переглянутий 

відеоматеріал та вступати в навчальну ділову комунікацію як ситуації 

реального спілкування в майбутньому. 

На думку Т. Щокіної, використання аудіо та відеозасобів у 

навчальному процесі вносить елемент емоційного піднесення, сприяє 

створенню сприятливого психологічного клімату на заняттях з іноземної 

мови, що є передумовою інтерактивного навчання студентів [6, c. 79]. Як 

свідчить аналіз літератури, інтерактивна взаємодія всіх учасників 

навчального процесу з аудіювання надає їм можливості щодо тренінгу 

своїх соціальних та комунікативних здібностей, розвиває вміння слухати і 

чути співбесідника, аргументовано дискутувати, коректно й переконливо 

відстоювати свою думку, здійснювати вибір поведінки, ухвалювати 

колективні рішення та нести за них персональну відповідальність [5, c. 71]. 
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Однією з проблем успішного процесу навчання аудіювання є підбір 

автентичних профорієнтованих текстів та інших матеріалів, які б 

стимулювали студентів до активного слухання та подальшого 

обговорення, розвивали когнітивні здібності, заохочували до участі в 

інтерактивних видах діяльності. 

Слід за О. Б. Бігич, під поняттям «компетентність в аудіюванні» ми 

розуміємо здатність студента нелінгвістичного вищого навчального 

закладу (ВНЗ) слухати автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту в умовах прямого й опосередкованого 

спілкування» [1, с. 19]. 

У вузькому розумінні під комунікативною компетентністю в 

сприйманні й розумінні іншомовного мовлення на слух, ми розглядаємо 

систему мовних і соціокультурних знань; мовленнєвих навичок; 

соціокультурних, мовленнєвих, компенсаторних і навчальних умінь; а, 

також, підсистему досвіду з реалізації дій для досягнення комунікативного 

результату, який проявляється в здатності та готовності реципієнта 

сприймати й адекватно розуміти іншомовне усне мовлення в межах 

соціокультурного контексту. 

Модернізовані міжнародні освітні стандарти з оволодіння іноземною 

мовою професійного спрямування передбачать, що випускник 

нелінгвістичного ВНЗ (за рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань 

освіти) має володіти іноземною мовою на рівні С1 (V-й рік навчання). Це 

рівень, який передбачає достатній мінімум для безперешкодного 

спілкування із зарубіжними колегами. При цьому робиться наголос на 

необхідності навчання студентів не англійської мови для загальних цілей 

«General English», а англійської мови для спеціальних цілей «English for 

Specific Purposes» (Н. Ф. Бориско, В. Д. Борщовецька, Н. В. Зінукова, 

С. С. Коломієць, Е. В. Мірошниченко, О. П. Петращук, Н. С. Саєнко, 

О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко, О. М. Устименко, Н. В. Ягельська 

та ін.). 

За умов пошуку ефективних методів і прийомів формування 

аудитивних вмінь та навичок значну увагу приділено методичним 

передумовам подолання труднощів аудіювання, психолого-дидактичних 

перепон, які заважають сприйманню та розумінню іншомовного мовлення 

на слух. Проаналізувавши низку підходів до класифікації труднощів 

аудіювання, у цьому дослідженні визначено 4 групи труднощів, 

зумовлених психологічними передумовами, а саме: 1) труднощі, пов‘язані 

з механізмом рецепції, що виникають по-перше, внаслідок наявності у 

повідомленні нового мовного матеріалу та матеріалу вже вивченого, проте 

складного для сприйняття та розпізнавання на слух; по-друге, залежно від 

синтаксичних структур, логіко-структурної організації тексту та 
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зв‘язаності висловлювань у ньому; по-третє, пов‘язані з розвиненістю 

здатності суб‘єкта навчання обходитися частиною почутого та боротися із 

втомою; 2) труднощі, пов‘язані з механізмами сегментування 

мовленнєвого ланцюга та оперативної пам‘яті, які виникають внаслідок 

складності інтонаційних схем, особливостей наголосу, виділення 

ритмічних структур та уміння знаходити акустичні ключі, а також із 

обмеженими можливостями слухового аналізатора; 3) труднощі, пов‘язані 

з механізмами довготривалої пам‘яті та антиципації. Вони виникають 

внаслідок неналежного рівня сформованості соціолінгвістичної та 

соціокультурної компетентності; недостатнього запасу іншомовних 

лексичних одиниць, а відтак і нездатності орієнтуватися у певній галузі 

знань та передбачити вірогідне продовження фрази чи розмови в цілому; 

4) труднощі, пов‘язані з внутрішнім мовленням. Складність у процесі 

сприйняття на слух часто виникає внаслідок невідповідності 

запропонованого темпу мовлення та власного темпу мовлення суб‘єкта 

навчання, а також рівня розвиненості його внутрішнього мовлення.  

Щодо ефективних стратегій навчання аудіювання студентів немовних 

спеціальностей, важлива роль мотивацій і метакогнітивності в набутті 

навичок аудіювання під час вивчення іноземної мови окреслена у наукових 

дослідженнях Л. Вандегріфта. Учений довів, що саме мотивація є 

визначальним фактором, що впливає на використання стратегії 

аудіювання: низькомотивовані слухачі використовують неефективні 

стратегії аудіювання, такі як мислений переклад, тоді як високомотивовані 

слухачі використовують більше метакогнітивні стратегії. Значний 

взаємозв‘язок між рівнем мотивації студентів і використанням 

когнітивних, метакогнітивних і соціальних (афективних) стратегій 

підтверджується також у роботах Дж. Кемпа і Ф. Серрі [7]. 

Метою навчання професійно спрямованого аудіювання є розвиток і 

вдосконалення навичок та вмінь сприймати, прогнозувати, 

запам‘ятовувати й усвідомлювати професійно цінну інформацію на слух. 

Методика навчання професійно спрямованого аудіювання включає 

навчально-методичні матеріали за професійним спрямуванням, стратегії, 

систему вправ тощо. Крім того, використання Інтернет-технології 

підкастинг надає можливість вільного доступу до великої кількості 

автентичних матеріалів, тобто надає доступ до якісно нового процесу 

навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі та забезпечує 

високу мотивацію студентів [1, c. 12].  

Йдеться про те, що знань лексики і граматики, що дозволяє правильно 

сприймати "друковану інформацію", тут інколи буває замало. У процесі 

аудіювання найважливішу роль відіграє мовна здогадка, що є осмисленим 

процесом, в основі якого – припущення, що, у свою чергу, базується на 
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словниковому запасі й чіткому розумінні граматичних особливостей мови, 

за допомогою якої інформація передається [3, с. 88-89]. З цього випливає, 

що під час навчання аудіювання англійською мовою студентів немовного 

вузу доцільно враховувати специфіку: а) внутрішньої структури цього 

виду мовленнєвої діяльності; б) майбутньої професійної діяльності 

студентів.  

Відомо, що аудіотексти можуть містити певну кількість незнайомих 

лексичних одиниць (для студентів з різним рівнем підготовки ця кількість, 

звичайно, буде неоднаковою), які не мають вирішального значення для 

розуміння основного змісту текстового матеріалу чи зрозумілих завдяки 

контексту. Наявність у текстах для аудіювання невеликої кількості 

незнайомого мовного матеріалу не заважає розумінню їхнього змісту. Що 

стосується граматичного матеріалу, то у тексти для аудіювання варто 

включати ті незнайомі явища, про значення яких можна здогадатися за 

контекстом, а також такі, які співпадають за формами рідної мови або вже 

вивченими заздалегідь. 

Незнайомі слова не повинні бути ―ключовими‖, тобто словами, що 

несуть основну інформацію тексту. Розташовувати незнайомі слова треба 

рівномірно по тексту. Вміння зрозуміти зміст, незважаючи на наявність у 

ньому незнайомого мовного матеріалу, формується за допомогою вправ, 

які навчають розумінню груп слів, фраз і мікротекстів, що містять 

незнайомий мовний матеріал. Завдання до цих вправ можуть бути 

сформульовані так: прослухайте фрази (мікротекст), в яких є незнайомі 

слова, здогадайтеся про їхнє значення за словотворчими елементами (за 

контекстом і т. д.); прослухайте фразу (групу фраз) і зрозумійте її зміст, 

незважаючи на наявність в ній незнайомих слів. 

Мовні труднощі зумовлюються характером мовних засобів і 

структурно композиційними характеристиками аудіотекстів. У галузі 

граматики, наприклад, ці труднощі пов‘язані із синтаксисом і 

морфологією. Лексичні труднощі виникають при кількісному збільшенні 

словникового матеріалу, його різноманітності, при вживанні слів у 

переносному значенні, наявності слів, які не несуть великого 

інформативного навантаження. 

Мета навчання професійно спрямованого аудіювання – формування 

умінь сприймання та розуміння висловлювання співрозмовника іноземною 

мовою в монологічній або діалогічній формі у відповідності з певною 

реальною професійною сферою чи ситуацією. Відповідно до принципів 

комунікативного підходу до навчання, який передбачає моделювання в 

навчальному процесі ситуацій, адекватних реальній комунікативній 

діяльності, аудіювання може бути повним (детальним) із розумінням усіх 

деталей тексту, вибірковим (селективним), коли слухача цікавлять окремі, 
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конкретні деталі, і загальне розуміння тексту (глобальне), що передбачає 

розуміння основної теми, намірів автора, жанру й структури 

висловлювання. 

Дієвість навчального співробітництва «викладач – студент» 

обумовлюється застосуванням різних видів спільної діяльності 

(індивідуальної та сумісної) [5, c. 72]. Оскільки викладач, як суб‘єкт 

навчальної іншомовної діяльності, сприяє продуктивному засвоєнню 

змісту предмета навчання, то у цьому ж аспекті може з‘являтись і третій 

елемент співпраці – предмет. При організації спільної діяльності 

враховуються: психологічні закономірності формування провідної 

мотивації; формування уміння навчатися; забезпечення максимальної 

активності мислення студента; уникнення формальності при організації 

комунікативної ситуації; проблемність навчальної діяльності; можливості 

застосування корисних втручань на різних етапах аудіювання іншомовного 

повідомлення. 

За взаємодії «студент – студент» (співпраці між членами навчальної 

групи) – виділяються специфічні форми, такі як: індивідуально-спільна, 

статусна, рольова взаємодія та розгорнута дискусія [5, c. 73]. Доцільність 

використання будь-якої з них в умовах конкретної навчальної ситуації 

може бути обґрунтованою. 

Методики, спрямовані на використання комп‘ютерно-орієнтованих 

засобів для вивчення іноземних мов (CALL, Сomputer assisted language 

learning – вивчення мови із застосуванням комп‘ютера) охоплюють 

широкий спектр прикладного програмного забезпечення для викладання й 

навчання, починаючи з традиційних навчально-контролюючих програм до 

засобів сучасного дистанційного навчання на основі Веб, що забезпечує 

для студентів гнучкий самостійний доступ до інформації. Згідно з М. Леві 

поняття ―Computer assisted language learning‖ (CALL), буквально – 

«комп‘ютерно-орієнтоване навчання іноземних мов», можна 

проінтерпретувати як застосування комп‘ютерно орієнтованих засобів для 

підтримування навчання і викладання іноземної мови, спрямоване на 

покращення результатів навчання [1, c. 23].  

Оскільки комп‘ютер має невичерпні можливості для підтримування 

доступу користувачів до широкого спектру відповідних навчальних 

матеріалів, включаючи контент з різних питань, що відображають різні 

предметні галузі і використовують різні словники, використання 

комп‘ютерно-орієнтованих засобів вивчення мов, що ґрунтуються на Веб, 

має інтенсивно інтегруватися у заняття з вивчення іноземної мови для 

покращення викладання і навчання навичок аудіювання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. У процесі 

дослідження було визначено лінгво-дидактичні й методологічні 
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передумови формування психофізіологічних навичок аудіювання студентів 

ВНЗ немовних спеціальностей. В межах уточнення ключових понять було 

визначено: 

1) іншомовне аудіювання як вид мовленнєвої діяльності (поряд із 

говорінням, читанням та письмом), навчання якого становить підґрунтя 

для формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності, тобто передумову досягнення поставлених навчальних 

цілей; 

2) навичка іншомовного аудіювання як автоматизовані механізми 

розуміння мовлення на слух, сформовані у результаті багаторазового 

виконання стереотипних вправ у мовленнєвому процесі, а до умінь 

іншомовного аудіювання належать антиципація (імовірнісне 

передбачення) та прогнозування мовного матеріалу чи змісту, загальне 

розуміння інформації, швидка орієнтація у змісті, знаходження 

специфічної інформації, детальне розуміння інформації, яке допомагає 

з'ясувати ставлення / наміри автора, а також виведення значення невідомих 

слів з контексту; 

3) психологічна структура процесу сприйняття іншомовного усного 

мовлення, що включає спонукально-мотиваційну, аналітико-синтетичну, 

виконавчу та рефлексивну складові;  

4) внутрішнє іншомовне мовлення як критерій успішності розвитку 

навичок аудіювання майбутніх фахівців, пов‘язане із усіма пізнавальними 

процесами і видами мовлення. 

Також було виявлено особливості функціонування навчальної 

суб‘єкт-суб‘єктної взаємодії на заняттях з іноземної мови у ВНЗ та 

проаналізовано труднощі розвитку навичок аудіювання в цілому та 

навичок аудіювання зокрема, пов‘язаних із психофізіологічними 

механізмами процесу аудіювання. 

Визначено психолого-педагогічні детермінанти успішного розвитку 

навичок аудіювання студентів немовних ВНЗ: розвиненість механізмів 

аудіювання та внутрішнього мовлення; виявлення та подолання труднощів 

розвитку навичок аудіювання, пов‘язаних із психолого-педагогічними 

особливостями процесу сприймання на слух іноземної мови; 

співвіднесення етапу оволодіння іноземною мовою, професійного розвитку 

особистості, мовленнєвої компетенції в аудіюванні та оволодіння 

навичками аудіювання у формуванні іншомовної професійної 

компетентності майбутніх фахівців; вибір оптимального варіанту взаємодії 

викладача та суб‘єкта навчання та використання доцільних втручань під 

час розвитку навичок аудіювання із застосуванням комп‘ютерно 

орієнтованих засобів. 
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Проведене дослідження не охоплює всіх аспектів проблематики 

розвитку навичок аудіювання студентів ВНЗ немовних спеціальностей. 

Перспективними напрямками подальшого теоретичного і практичного 

вивчення вважаємо розробку стратегії в оволодінні навичками аудіювання 

студентами ВНЗ, зумовленими їх індивідуально-психологічними 

особливостями; дослідження соціально-психологічних особливостей 

управління іншомовною діяльністю суб‘єктів навчання під час розвитку 

навичок аудіювання в умовах ВНЗ; аналіз впливу згуртованості членів 

навчальної групи на рівень розвитку навичок аудіювання; визначення 

доцільності використання комп‘ютерно-орієнтованих засобів вивчення 

мов, що ґрунтуються на Веб. 
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КРИТЕРІЇ   ВІДБОРУ ЛЕКСИКИ  З АНГЛІЙСЬКОГО 

ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  РЕКЛАМИ  ТА ЗВ'ЯЗКІВ  З  

ГРОМАДСЬКІСТЮ 

                                          

 Однією з найголовніших умов оволодіння англійським професійним 

мовленням  є відбір фахової лексики і укладання з неї словника-мінімуму, 

що має бути засвоєний у процесі вивчення курсу іноземної мови. Нам 

необхідно встановити, по-перше, принципи або критерії відбору лексем, 

по-друге, визначити одиниці відбору і обсяг вибірки.  Проблему принципів 

відбору  лексики розробляли такі методисти як Н. В. Баранова [1] ,  

В. А. Бухбіндер [2]  та інші. 

 Основними критеріями лексичних мінімумів є: здатність лексичних 

одиниць поєднуватися з іншими одиницями у мовленні; семантична 

цінність, тобто висловлювання за допомогою лексичних одиниць 

важливих понять з різних сфер людської діяльності, у тому числій тих, що 

визначені програмою і представлені в конкретному підручнику; 

стилістична необмеженість (перевага не надається жодному із стилів 

мовлення). У зв'язку з тим, що слів, які відповідають даним критеріям, 

надзвичайно багато, що перевищує кількісні можливості словника-

мінімуму, до них застосовують ще й деякі додаткові: частотності, 

багатозначності, словотворчої та стройової здатності. Чим вищі показники 

слова за цими критеріями, ти цінніші вони для процесу навчання іноземної 

мови і тим скоріше вони мають бути включені до словника-мінімуму. 

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий 

наявний та реальний словник. 

У результаті аналізу  методичних досліджень  можна  зробити 

висновок, що найбільш відповідними завданню відбору професійної 

лексики є тематичний та  частотний принципи, принцип семантичної 

цінності. 
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        Згідно з тематичним принципом  обмежується сфера відбору  термінів 

рамками спеціальностей реклами та зв'язків з громадськістю, визначаються 

відповідні джерела — термінологічні словники, навчальна література. 

Подальше обмеження обсягу професійної лексики забезпечується 

застосуванням принципу частотності, що грунтується на статистичному 

методі, з допомогою якого визначається лексика, яка найчастіше 

зустрічається у текстах  певного типу.  

         Словник, укладений з досить високим рівнем частотності, повною 

мірою відображає лексичний склад текстів певного типу. Проте принцип 

частотності має два недоліки: 1) достовірні показники він забезпечує в 

межах першої тисячі слів (забезпечує розуміння тексту на 80%), а далі 

різко втрачає своє значення ( друга тисяча додає 10%, третя — 4%, 

четверта та п'ята — 2%);  2) одні слова  часто зустрічаються в усіх 

джерелах, а інші — в деяких [3]. Якщо брати до уваги  обсяг нашої вибірки 

термінів, який не більше двух тисяч, то принцип частотності можна 

вважати досить надійним  і основним принципом добору лексем 

термінологічного словника. Облік частотного індексу  слід доповнювати 

обліком рангового коефіцієнта (відображає кількість джерел, у яких 

зареєстроване слово). 

         Принцип семантичної  цінності у  нашому дослідженні не  відігравав 

значної ролі, оскільки його функцію у великій мірі  виконував тематичний 

принцип добору термінів, а слова з переважаючим граматичним значенням 

(артиклі, прийменники, допоміжні дієслова) до термінів не належать, але 

певною мірою ми врахували і цей принцип, включаючи в уже відібраний 

за частотним принципом лексичний мінімум і цінні лексеми з погляду 

їхньої змістової характеристики, хоч вони знаходилися нижче допустимого  

порогу частоти, який слугує основою для формуванняи потенційного 

словника. На відміну   від наявного словника, що включає знайомі 

лексичні одиниці, які студенти вживають для вираження своїх думок або 

для сприймання і розуміння думок інших людей, потенційний словник 

складають ті незнайомі слова, про значення яких слухач  може 

здогадатися, зустрівшися з ними під час читання або аудіювання. 

До потенціального словника відносяться: 1) інтернаціональні слова, 

подібні за звучанням або написанням та за значенням до слів рідної мови; 

2) похідні та складні слова, що складаються з відомих компонентів; 3) нові 

значення відомих багатозначних слів; 4) слова, про значення яких студенти 

можуть здогадатися за контекстом. 

Відбір термінів англомовного професійного спілкування за 

відзначеними принципами здійснюється у два етапи. На першому етапі, 

згідно з тематичним принципом із навчальних підручників і ділових 

документів, словників виписуються терміни, які застосовуються у текстах 
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обраних спеціальностей. Кожна із спеціальностей включала такі тематичні 

цикли: 
 

              Creating advertisements 

              Advertising 

              Marketing tools 

              Presenting your public face 

               Ethics 

               Leadership 

               Communication 

               Building relationships 

               Team building 

               Job responsibilities 

                Branding 

               The AIDA model for advertising 

               Pricing and positioning strategies 

         

        У текстах, співвідносних із кожною з тем, підкресленням виділялись 

лексичні одиниці відбору, сукупності всіх граматичних форм і значень за 

винятком тих, що входять до мінімуму загальновживаних слів, оскільки на 

першому етапі зручніше орієнтуватися на формальні ознаки. До них 

відносять, крім слів, стійкі словосполучення, мовні штампи, наприклад, to 

place an advert, to scan adverts, to run an advertisement.  Кожна підкреслена 

у них лексична одиниця реєструється на окремій карточці,  на якій 

вказуються: індекси частин мови, в яких може виражатись англійський 

варіант, номер тексту, в якому лексична одиниця зустрічалась, і тема. У 

тому разі, коли термін вживається у словосполученнях, то до його гнізда 

включені деякі такі словосполучення: 

                                              

                                              Зразки карточок 

                 

               аdvertising                                           advertisements 

          covert advertising                                 mobile billboards ads 

          ambient advertising                              classified  ads 

          surrogate advertising                             food packaging ads 

          direct advertising                                   displayed ads 

          online advertising                                  celebrity  ads                              

          generic advertising                                 advocacy ads 

          horizontal advertising                            business-to-business ads 

                                             

                                          advertisement 

                                           ad dimention   
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                                           ad impressions 

                                           ad unit 

                                           ad tag 

                                           ad extention  

                                           ad rank 

 

                                     to scan adverts 

                                     to place an advert 

                                     to run an advertisement 

                                     to post 
 

 

Після завершення такого відбору виявляється певна кількість 

лексичних одииць. Підрахунок частотності здійснюється за темами з 

кожної спеціальності. У загальній картотеці  однакові одиниці 

об'єднуються, їхній частотний показник сумується і заноситься в 

частотний список.  

Далі необхідно визначити поріг частотності і ранговий коефіцієнт, 

щоб з допомогою цих показників переглянути перелік дібраних лексичних 

одиниць. 

Під час визначення порогу частотності необхідно взяти до  уваги те, 

що в словниках з методичною метою нижня межа частотності  лексичих 

одиниць, які вживаються в певному тексті не менше одного-двух разів, 

цілком достатня. Згідно з науковими даними для належного розуміння 

тексту необхідно не менше 85%, а  незнайомих — відповідно не більше 

15%.  Тому надійність відібраного словника можна вважати достатньою, 

якщо співвідношення  наявних термінів  загальновживаних слів, знайомим 

студентам, і слів, не зареєстрованих у переліку, відповідало зазначеному 

вище співвідношенню. Ймовірність перекладу будь-якого терміна з 

допомогою  відібраного словника мала становити не менше 0,85, а 

ймовірність відсутності у тексті терміна із словника не повинна 

перевищувати 0,15. 

Відповідно до чинної методики, здійснювалася перевірка на текстах, 

загальний обсяг яких становив не менше 20% від обсягу текстів, з яких 

добирався частотний словник.  У кожному тексті визначалась кількість 

термінів, які увійшли до частотного словника і кількість відсутніх у ньому. 

Завданням  другого етапу є  визначення навчального  словникового 

мінімуму, застосовуючи негативні принципи  і вилучаючи із частотного 

словника зрозумілі терміни, наприклад, інтернаціональні слова, похідні і 

складні слова з прозорою семантикою. 
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Із частотного словника  вилучаються  інтернаціоналізми, обсяг 

значень і звуко-буквенна форма яких збігається у рідній та іноземній 

мовах. 

Так само вилучаються терміни з прозорою семантичною 

мотивованістю. Наприклад, із чотирьох спільнокореневих слів transfer, 

transferability, transferable, transference у мінімумі реєструється лише 

корінне слово transfer.  Однак принцип вилучення слів із прозорою 

лексичною семантикою не використовується для складних слів, значення 

яких не виводиться із суми компонентів, які входять у її склад, наприклад, 

giroform, leaflet, logrolling. 

Після  визначення реєстру словникового мінімуму проводиться 

диференціація кожної одиниці на  лексико-фразеологічні варіанти. З цією 

метою аналізуються тексти вибірки. Визначаються лексико-семантичні 

варіанти, які входять у слово, і перед включенням їх у словник 

виявляються найбільш вживані за  словником ―Oxford Dictionary of 

Business English‖. 

Аналіз текстів вибірки і застосування методу верифікації за 

словниками дозволили зробити такі висновки, що стосуються 

семантичного аспекту словника: 

1. У словнику є однозначні слова. Серед них є абсолютно і відносно 

однозначні. Абсолютно однозначними вважаються іншомовні слова, 

значення яких повністю відповідають значенням українських слів. 

Прикладом відносно однозначного слова  є entry - ― запис‖, оскільки саме з 

цим значенням  це слово вживається у текстах  вибірки. 

2. У  словнику є багатозначні слова. З урахуванням даних 

психолінгвістиного аналізу полісемії серед них можна виділити 

багатозначні слова I типу, які мають одне головне значення і декілька 

другорядних, і слова II типу, які не мають одного головного значення. 

Багатозначні слова I  типу подаються з головни значенням.  Для  

найбільш повного і точного розкриття значення добираються українські 

синоніми, які,  доповнюючи один одного, забезпечують відповідність у 

різних контекстах. Наприклад, 1) page – друкована реклама, місце для 

реклами на сторінці, сторінка; 2)   unit  -  зона, місце, де відображається 

реклама,  розмір і формат оголошення.  

Багатозначні  слова II  типу даються з  декількома значеннями,  що 

найчастіше зустрічаються. Наприклад, negotiation – ведення переговорів; 

передача, продаж, облік (векселя),  сплата ( за чеком/ за векселем).  

До деяких слів як однозначних, так і багатозначних, крім перекладу 

варто давати короткі пояснення, які уточнюють переклад. Наприклад, 

classified ads – тематичні оголошення (розподіл за рубриками газети чи 

журналу); denigration - ―отруйна‖ реклама (наклеп); generetic advertising – 
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загальна реклама ( спільна рекламна діяльність компаній-конкурентів), 

ambient advertising – зовнішня реклама, в якій використовується 

навколишнє середовище; ad click – комбінація  рекламних файлів, які 

користувач відкрив, щоб подивитись певну рекламу; direct advertising -  

контактна реклама (доставка додому);  greenwashing – зелена  реклама, та, 

що містить економічні мотиви;  media independent -  рекламне агенство, що 

злійснює медіа-планування та придбання рекламних площ і часу і не 

виконує творчої роботи. 

Отже, терміни варто розміщувати в алфавітному порядку. У реєстрі 

подавати необхідно у початковій формі: 1) іменники у загальному відмінку 

однини, рідше — у загальному відмінку множини;  2) прикметники та 

прислівники — у звичайному ступені порівняння; 3) дієслова у формі 

інфінітива. У тому разі, коли термін вживається у словосполученнях, до 

його гнізда включаються найуживаніші словосполучення. Якщо в 

українській мові англійському термінові відповідає кілька слів, то вони 

розміщуються у такому порядку: найближче за значенням і 

найпоширеніше слово подається на першому місці, всі інші — послідовно 

відповідно до частоти вживання. 

Під  час укладання   словника  професійних  термінів  необхідно 

враховувати те, що у   процесі   автоматизації  дій студентів  з новими  

лексичними одиницями   передбачаються заходи для зняття та подолання 

труднощів засвоєння лексичних одиниць. З цієї метою лексичні одиниці 

можуть групуватися за ступенем та характером труднощів, що дозволяє 

підходити до їхнього засвоєння диференційовано, на основі їхньої 

методичної типології. Під  час визначення ступеня трудності для засвоєння 

слід брати і сферу її функціонування.  

        Наприклад, важкими для активного  засвоєння є слова, подібні за 

звучанням ї за значенням, з різним обсягом значень і розбіжностями у 

сполучуваності у двох мовах, в той час як для пасивного засвоєння 

важкими вважаються односкладові та багатоскладові слова, подібні за 

звучанням, за написанням; слова, подібні за формою, але різні за 

значенням, за написанням; слова, подібні за формою, але різні за 

значенням у двох мовах — іноземній і  рідній. 

Основними  функціями  англо-українського  словника  професійних 

термінів з реклами та зв'язків з громадськістю є: 

1) забезпечення навчальних потреб в оволодінні студентами 

спеціальностей реклами та зв'язків з громадськістю англійським  

професійним мовленням; 

2) створення оптимальних умов для перекладу в  рекламній сфері з 

англійської мови українською,  а також написання рекламних оголошень  
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та ділових  англомовних  документів  найуживаніших у зазначеній  сфері 

жанрів. 
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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

Останні роки в Україні відбувається закономірна інтенсифікація 

процесу навчання іноземних мов, що зумовлено вимогами сучасного світу. 

Особлива увага приділяється вивченню англійської мови в усіх закладах 

освіти, зокрема у вищих військових навчальних закладах України.  

Аналіз публікацій свідчить про те, що питанню мотиваційної 

орієнтації при вивченні іноземної мови у вищих військових навчальних 

закладах (далі – ВВНЗ) не достатньо приділено уваги. Водночас 

підіймаються питання застосування інтерактивних засобів навчання 

іноземної мови у ВВНЗ, лінгвістичного забезпечення заходів 
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міжнародного співробітництва, формування професійної компетенції з 

іноземної мови у військовослужбовців, тощо. 

На виконання Указу Президента України №641/2015 «Про 

оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні» Міністерством 

освіти та науки України було розроблено ряд заходів на 2016 та наступні 

роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської 

мови, організацію на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення 

англійської мови, сприяння розширенню викладання у вишах дисциплін 

англійською мовою [2]. Останні роки в Україні проводяться фахові 

конкурси, олімпіади та інші змагання з англійської мови, розвиток 

взаємного обміну учнями та студентами між навчальними закладами 

України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування, 

 здійснюється міжнародне співробітництво щодо залучення до викладання 

англійської мови іноземних фахівців – носіїв мови. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» «...Вищі військові 

навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами 

навчання), які здійснюють на певних рівнях вищої освіти підготовку 

курсантів (слухачів, студенів), ад‘єюнктів для подальшої служби на 

посадах офіцерського або начальницького складу…» з метою задоволення 

потреб силових та спеціальних структур України (Міністерства внутрішніх 

справ України, Збройних Сил України, Національної Гвардії України, 

Міністерства юстиції України, Прокуратури України, інших утворених 

відповідно до законів України  військових формувань, центральних органів 

виконавчої влади із спеціальним статусом), також здійснюють відповідну 

роботу, спрямовану на підготовку фахівці високого рівня компетентності, 

зокрема у сфері володіння іноземними мовами майбутніми працівниками 

[3]. 

З огляду на основні цілі Стратегії національної безпеки України є 

нове зовнішньополітичне позиціонування України у світі в умовах 

нестабільності глобальної системи безпеки, тому, відповідно, одними з 

основних напрямів державної політики національної безпеки України є: 

- створення та ефективне запровадження інтегрованої системи 

освіти, бойової і спеціальної підготовки персоналу із залученням 

викладачів, інструкторів із держав-членів НАТО, ЄС;  

- формування нової культури безпеки;  

- підвищення фахового рівня персоналу,  

- ефективна мотивація до належного виконання завдань за 

призначенням [1]. 
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Запроваджені в Україні реформи передбачають сприяння швидкому і 

ефективному обміну інформацією з державами - членами НАТО, ЄС на 

основі взаємної довіри. 

Отже, назріла в сучасних соціально-економічних умовах, потреба у 

висококваліфікованих працівниках вузької спеціалізації в силових та 

спеціальних структурах України вимагає якісно нових кадрів. 

Однією з найважливіших складових вищої професійної освіти є 

мовна освіта. Тому з‘явилась необхідність по-новому реалізовувати процес 

навчання іноземної мови у ВВНЗ.  

Особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до 

навчання  іноземної мови для здобувачів вищої освіти нелінгвістичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів України, який передбачає 

формування у здобувачів вищої освіти здібностей іншомовного 

спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових колах та 

ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення, при 

організації мотиваційно-орієнтованої дослідницької діяльності. 

Вагомий внесок у розробку теорії викладання професійно-

орієнтованої іноземної мови внесли П.І. Образцов із співавторами. Вони 

обґрунтували принцин професійної спрямованості навчального матеріалу 

при навчанні іноземної мови в немовному вузі. Автори підкреслювали, що 

вивчення іноземної мови повинно бути не самоціллю, а  засобом 

досягнення мети підвищення рівня освідченості, ерудиції в рамках своєї 

спеціальності. Врахування специфіки профілюючих спеціальностей, з 

їхньої точки зори, має проводитись за наступними напрямками: робота над 

спеціальними текстами, вивчення спеціальних тем для розвитку усного 

мовлення, вивчення словника-мінімуму до відповідної спеціальності, 

створення викладачами посібників для активізації граматичного та 

лексичного матеріалу [4].  

Оскільки при вивченні професійно-орієнтованого мовного матеріалу 

встановлюється двосторонній зв‘язок між прагненням здобувача набути 

спеціальних знань та успішністю оволодінням мови, тому іноземна мова 

вважається ефективним засобом професійної та соціальної орієнтації у 

ВВНЗ. Як наслідок виникає необхідність у чіткому дотриманні наступних 

умов:  

-   чітке формулювання цілей мовної дільності;  

-   соціальна та професійна направленність цієї діяльності; 

- формування у здобувачів вищої освіти вмінь творчо підходити до 

вирішення завдань. 



61 

Сутність професійно-орієнтованого навчання іноземної мови 

здобувачів вищої освіти ВВНЗ полягає в їх інтергації зі спеціальними 

дисциплінами.  

З метою отримання додаткових професійних знань та формування 

професійно значущих якостей майбутніх працівників кримінально-

виконавчої служби України,  відповідно до навчальних планів для 

підготовки здобувачів ступені вищої освіти бакалавра за напрямами 

підготовки «Психологія» (галузь знань Соціально-політичні науки 0301) та 

«Правознавство»  (галузі знань 0304 Право) Інституту кримінально-

виконавчої служби (далі – Інститут) Національної академії внутрішніх 

справ,  викладачі Інституту розробили програми навчальних дисциплін та 

робочі програми навчальних дисциплін «Спеціальна фізична підготовка», 

«Тактико-спеціальна підготовка», «Міжнародні норми поводження із 

засудженими», «Основи права Європейського Союзу», «Інформаційні 

технології в професійній діяльності», «Міжнародне приватне право», 

«Державне право зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Актуальні 

проблеми теорії держави та права», «Пенітенціарна психологія», 

«Професійно-психологічна підготовка» з урахуванням  передового досвіду 

іноземних колег та фахівців пенітенціарних служб європейських країн. 

Іноземна мова у данному випадку виступає засобом підвищення 

професійної компетентності та особистісно-орієнтованого розвитку 

здобувачів вищої освіти ВВНЗ і є необхідною умовою професійної 

діяльності у майбутньому. 

На сьогодні, практично поза увагою дослідників залишається 

питання впливу мотиваційних заходів на освітнє середовище, яке потребує 

особливої практичної реалізації мотиваційно-орієнтованого середовища в 

навчанні іноземної мови. 

Оскільки останнім часом спостерігається підвищений інтерес до 

вивчення іноземної мови для здобувачів вищої освіти нелінгвістичних 

спеціальностей  вищих навчальних закладів, особливо у вищих військових 

навчальних закладах України й головною причиною такого відношення є 

професійна необхідність, соціально-професійне середовище та інформація, 

яка з неї надходить, тому профільна орієнтація може стати одним з дієвих 

засобів підвищення ефективності навчання іноземної мови. Усе це 

визначає нові підходи до цілей навчання. Освітні та практичні цілі повинні 

розглядатись в єдиній системі. 

Відомо, що під мотивацією розуміють застосування різних способів 

формування у здобувачів вищої освіти позитивних мотивів і ставлення до 

навчання. Мотивацію як етап заняття виділяють умовно, бо вона 

здійснюється  протягом всього заняття, на кожному з його етапів, різними 
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способами залежно від дидактичної мети, логіки процесу засвоєння знань, 

типу заняття. Виділяють три мотиваційних блока заняття: 

- на початку заняття  задіються основний мотив або мотиваційна 

композиція, з якими логічно пов'язані цілі заняття; 

- наприкінці - мотиваційний міст до наступного заняття. Це оперативна й 

перспективна мотивація; 

- протягом усього заняття діє блок мотиваційної підтримки. 

Для того, щоб керувати процесом мотивації, використовувати  

професійну орієнтацію як дієвий фактор, викладачу важливо знати, з 

якими основними функціями та яким видом мотивації він має справу, а 

саме – з мотивацією, зумовленою значущими для особистості соціальними 

прагненнями (почуттям обов‘язку перед близькими, країною); - з 

мотивацією, що стосується тільки навчальної діяльності, цілей навчання, 

процесу навчання (інтелектуальна активність, реалізація здібностей, тощо) 

та з вузькими мотивами (схвалення у певних колах, шлях до особистого 

благополуччя тощо). 

Основними способами мотивації є показ практичного значення 

знань, наведення цікавих прикладів, створення ситуацій успіху, 

повідомлення здобувачам вищої освіти теоретичної значущості освітнього 

матеріалу, постановка далеких і близьких перспектив у навчанні. До 

важливих засобів формування мотивів та пізнавальних інтересів належать: 

чітка організація і логіка освітнього процесу, авторитет викладача, стиль 

спілкування, залучення до самостійного здобування знань та ін. 

Мотивація є найбільш безперечним і  вивченим фактором успішності 

вивчення в цілому  і у вивченні іноземної мови зокрема. Вона є рушійною 

силою будь-якої діяльності: праці, спілкування, пізнання. Існує зовнішня  

та декілька видів  внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як правило, 

націлює здобувачів вищої освіти на досягнення кінцевого результату 

вивчення. Внутрішня мотивація має сильний стимулюючий вплив  на 

процес вивчення.  Тому для цього необхідно будувати процес вивчення 

таким чином, щоб ті, хто вивчають мову на кожному етапі, відчували  

просування до наміченої цілі. Крім широко відомої зовнішньої та 

внутрішньої мотивації, в зарубіжній психології розрізняють глобальну, 

ситуаційну та інструментальну мотивацію, відповідно й усі види мотивації 

необхідні при вивченні іноземної мови. 

Висновки: Вище викладене дозволяє зробити висновки, що 

викладачу іноземної мови доводиться працювати у складних умовах. Він 

несе відповідальність за підтримку  високого рівня  мотивації до 

навчальної дисципліни протягом уього періоду навчання здобувачів вищої 

освіти нелінгвістичних спеціальностей, а особливо у вищих військових 

навчальних закладах. Формування професійної іншомовної кумунікативної 
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компетентності вище зазначеної категорії здобувачів вищої освіти вимагає 

підпорядкування цілей навчання, орієнтованої на практичні потреби 

майбутніх фахівців.  

Тому викладачам ВВНЗ потрібно постійно вдосконалювати власні 

знання про методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну 

викладацьку практику новітні освітні концепції. 
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

“ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ” 

 

Українські спортсмени активно приймають участь у міжнародних 

змаганнях, конкурсах, Олімпійських іграх демонструючи чудові 

результати, тим самим зміцнюють престиж України на міжнародній арені. 

Для обміну досвідом і встановлення спортивних контактів із колегами за 

кордоном гостро відчувається необхідність у професійному володінні 

англійською мовою для реалізації своїх фізичних та інтелектуальних 

можливостей. Відомо, що однією з найуживаніших та найпопулярніших 

мов серед спортсменів усього світу є англійська. Тому виникає 

необхідність розробки ефективної методики навчання студентів 

спеціальності ―Фізичне виховання‖ професійного спілкування англійською 

мовою, яка повинна базуватись на інтенсивних методах для набуття 

необхідних комунікативних навичок і вмінь, а також враховувати умови 
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навчання та специфіку студентів у фізіологічному та психологічному 

аспектах.  

Актуальність нашого дослідження обумовлена важливістю проблеми 

професійно-орієнтованого навчання іноземної мови, а також необхідністю 

створення і впровадження ефективної методики навчання студентів 

спеціальності ―Фізичне виховання‖ професійного спілкування англійською 

мовою. 

Вивченням питань присвячених розгляду проблем методики навчання 

іноземної мови для професійних цілей займались такі вітчизняні та 

зарубіжні дослідники як С. Батишев, Л. Богатикова, А. Вербицький, 

О. Виговський, А. Ганюшкіна, С. Коломієць, М. Кочнєва, Н. Кузьміна, 

Н. Левітова, В. Селезньова, B. Coffey, T. Hutchinson, C. Kennedy, 

P. Strevens, A. Waters. 

Особливості професійного спілкування спортсменів як іноземною, так 

і рідною мовами, на відміну від інших спеціальностей, полягають у: 

1) різноманітності спеціалізацій у сфері спорту, пов‘язаній з 

існуванням великої кількості видів спорту та специфікою 

професійного спілкування для кожного виду зокрема; 

2) використанні монологічного, діалогічного та полілогічного 

мовлення у процесі професійного спілкування; 

3) наявності стандартних ситуацій, в яких спортсмени спілкуються 

безпосередньо в процесі вирішення загальногрупових або 

індивідуальних завдань, пов‘язаних із правилами гри, та 

нестандартних ситуацій при порушенні цих правил; 

4) специфіці взаємовідносин у системах ―тренер-спортсмен‖, 

―спортсмен-спортсмен‖, ―тренер-тренер‖; 

5) залежності процесу професійного спілкування від статусу та 

рольових функцій тренера і спортсменів [5, 6]. 

В основі будь-якого виду спілкування, в тому числі професійного, 

знаходяться вміння. Проте вміння – це комплексне явище, що складається 

з багатьох компонентів слід спочатку сформувати елементи на кожному з 

рівнів, що входять до його ієрархічної структури. Ми дотримуємося 

положень про мовленнєві вміння та навички, згідно з якими мовленнєве 

вміння розглядається на двох рівнях: операційному (рівень навичок) та 

мотиваційно-мисленнєвому (рівень власне вміння) [6, 31]. Формування 

вміння починається на першому, нижчому рівні, тобто на рівні навички. На 

цьому рівні велику роль відіграє мотиваційна сфера, що пояснює 

неможливість навчання англійської мови без урахування мотиваційної 

навіть тоді, коли мова йде про формування навичок.  

Схему формування мовленнєвих умінь можна умовно позначити 

двома взаємопов‘язаними компонентами, причому продуктивність 
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практичної реалізації схеми забезпечується у тому випадку, якщо навички 

формуються в умовах, що є адекватними для реального процесу 

спілкування. Відповідно, робимо висновок про те, що навичка повинна 

мати певні якості, що притаманні і для вміння [5, 95]. 

 

 

 

 

 

 

Підкреслимо, що між мовними навичками і мовленнєвими вміннями 

немає чіткої межі. Вміння – це синтез навичок. Мовленнєве вміння 

спирається на мовні навички, проте не зводиться до їхньої суми. Воно є 

якісно новим утворенням [6]. 

У побудові системи вправ для формування вмінь професійного 

спілкування англійською мовою у студентів спеціальності ―Фізичне 

виховання‖ слід враховувати як дані асоціативно-рефлекторного шляху 

сприйняття та породження мовленнєвих висловлювань, так і теорії 

поетапного формування розумових дій, що забезпечує реалізацію основної 

вимоги, поставленої нами до системи вправ – послідовності виконання 

вправ у системі. 

У методичній літературі виділяють такі якості навички: 

1. Автоматизованість, що забезпечує певну швидкість , цілісність і 

плавність виконання операцій, відсутність зайвих операцій, низький 

рівень напруженості [3]. 

2. Стійкість, що передбачає здатність навички зберігати свою 

сформованість у взаємодії з іншими навичками [6]. 

3. Гнучкість, що забезпечує здатність ефективно функціонувати у новій 

ситуації [6]. 

4. Відносна складність, що дає можливість виконання кількох, а не 

однієї операції в професії формування навички [1, 137]. 

Оскільки професійне мовлення включає використання лексичного, 

граматичного та фонетичного мовного матеріалу, то мовні навички 

професійного спілкування можна поділити на: лексичні, граматичні та 

фонетичні.  

У психологічному плані діяльність професійного спілкування вимагає 

як продукування усних висловлювань (говоріння), так і їх сприйняття на 

слух (аудіювання). Тому подану вище класифікацію мовних навичок слід 

доповнити такими елементами: 

 лексичні навички говоріння; 

Формування 

навичок 

Формування 

мовленнєвих умінь 
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 лексичні навички аудіювання (розуміння лексичних одиниць 

(ЛО) в усному мовленні); 

 граматичні навички говоріння 

 граматичні навички аудіювання (підсвідомого розпізнавання та 

розуміння граматичних структур в усному мовленні); 

 фонетичні навички в усному продуктивному мовленні 

(говорінні); 

 фонетичні навички в усному рецептивному мовленні 

(підсвідомого сприйняття та розпізнавання фонетичних явищ 

мови) [5, 97-98]. 

Для того, щоб сформувати будь-яку навичку, треба знати її структуру 

і механізми, покладені в основу її функціонування, а також процедуру 

формування даної навички. 

Лексична навичка говоріння функціонує на основі операції виклику з 

пам‘яті ЛО відповідно до мети та змісту висловлювання, і операції 

співставлення даної ЛО з попередньою та наступною ЛО відповідно до 

лінгвістичних норм та мовленнєвого завдання у конкретній ситуації [4, 40]. 

У структуру лексичної навички говоріння входять [6]: 

1. Мовленнєві сліди від самої ЛО. 

2. Співвіднесеність мовленнєво-рухових слідів ЛО із зоровим 

образом предмету, з уявленнями про явища. 

3. Асоціативні зв‘язки даної ЛО із низкою інших ЛО. 

4. Зв‘язки даної ЛО, що формують її смислову структуру і можуть 

виражати: функцію, властивості предмета чи явища, позначеного 

даною ЛО, його зв‘язки з іншими предметами чи явищами та ін. 

5. Співвіднесеність даної ЛО із ситуацією як системою 

взаємовідносин співрозмовників. 

Визначивши, з яких компонентів складається лексична навичка 

говоріння і те, як вони функціонують, можна побудувати процедуру 

реалізації процесу формування даної навички. Вона проходить кілька 

стадій [7, 119]:  

 

 виклик у студентів потреби в нових ЛО; 

 презентація цих ЛО у зручному для використання вигляді; 

 усвідомлення значення нових ЛО; 

 усвідомлення значення нових ЛО; 

 імітативне використання нових ЛО у фразах; 

 самостійне використання нових ЛО в обмеженому контексті; 

 комбінування нових ЛО у сполученні з вже відомими ЛО; 

 використання нових ЛО у новому контексті [5, 98]. 
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Першу проблему можна вирішити шляхом показу студентам 

проблемного фільму, цікавих сюжетних картин, серії малюнків, інших 

екстралінгвістичних об‘єктів перед процесом оволодіння новими ЛО, а 

після цього подати студентам ЛО, необхідні для вираження свого 

відношення про побачене чи почуте. У результаті спостерігається 

синхронізація ритмів роботи головного мозку, яка забезпечує ефективне 

запам‘ятовування ЛО [3, 243]. 

Наведемо приклад описаної процедури: 

Exercise. Look at the following pictures. 

 

          
 

Using the given words try to explain the actions of the gymnasts: a ball, 

a hoop, rings, a ribbon, a skipping rope. 

 

Специфіка етапу удосконалення мовних навичок полягає у його 

проміжному характері. Робота на цьому етапі передбачає удосконалення 

тих мовних навичок, що були сформовані на першому етапі, з одного боку, 

і підготовку цих навичок до етапу формування мовленнєвого вміння, з 

іншого. На цьому етапі виконуються вправи, адекватні меті удосконалення 

навичок, що лежать в основі мовленнєвого вміння. Це мовні вправи ІІ 

ступеня (трансформація, комбінування мовних явищ) і вправи у підготовці 

до мовлення з використанням вербальних та невербальних опор. 

Перехід від мовних вправ до вправ у підготовці до мовлення 

забезпечує поступове зняття опор і зменшення ситуативної обумовленості 

завдань. На етапі формування та розвитку мовленнєвого вміння 

використовуються вправи у підготовці до мовлення з використанням НКС 

ІІІ рівня (з опорами і без них) [5, 100]. 

У працях психологів існує думка, що граматична навичка говоріння 

функціонує на основі двох механізмів [3]: 

1) відбір моделі, що є адекватною для мовленнєвого задуму в 

конкретній ситуації; 

2) оформлення моделі мовними одиницями відповідно до норм даної 

мови. Цей механізм тісно пов‘язаний з названими операціями 

функціонування лексичної навички. тому, формувати граматичні 
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навички можна лише на основі тих ЛО, якими студент володіє 

достатньо вільно. 

У методичній літературі виділяють такі взаємопов‘язані між собою 

структурні компоненти граматичної навички говоріння [6, 92]: 

1. Усвідомлення граматичного значення нового граматичного явища. 

2. Оформлення моделі. 

3. Усвідомлення її мовленнєвих функцій. 

4. Співвіднесеність моделі з мовленнєвою ситуацією. 

Відповідно процедура реалізації процесу формування кожного з 

перерахованих компонентів граматичної навички складається із шести 

послідовних етапів [6]: сприйняття нового граматичного явища 

здійснюється шляхом презентації граматичної моделі в дії, показу її 

функціонування в говорінні. 

Процес формування навичок аудіювання неможливий без урахування 

механізмів слухової пам‘яті, внутрішнього промовляння та впізнавання, на 

основі яких функціонують у тісній взаємодії всі три групи навичок: 

лексичні, граматичні та навички сприйняття і розпізнавання фонетичного 

складу мови – фонетичні [2]. 

Від здатності утримувати в пам‘яті сприйняті відрізки мовлення 

залежить процес розуміння аудіотексту, можливість його логічної 

переробки. Крім того, ефект розуміння залежить від кінестетичного 

відтворення мовлення, що сприймається на слух, першим етапом якого є 

артикуляційне розпізнавання, або внутрішня імітація [2]. Проте якщо, хто 

сприймає мовлення на слух, відомі окремі елементи у відрізку мовлення, 

внутрішнє промовляння згортається, його обсяг зменшується. Таким 

чином, сформованість навички аудіювання означає максимальне 

збільшення оперативної одиниці сприйняття (чим більшими звуко-

смисловими блоками буде сприйматися мовлення, тим успішніше 

відбуватиметься переробка закладеної в них інформації) та зведення 

обсягу внутрішнього промовляння до мінімуму. 

У процесі аудіювання сигнали від прослуховування тексту, що 

надходять у головний мозок, постійно співставляються з тими моделями, 

які зберігаються в пам‘яті людини. Якщо звуковий слід моделі був 

достатньо активним у процесі його засвоєння, то в результаті сприйняття 

такого ж повідомлення він ніби оживає і відбувається осмислене впізнання 

певного мовного явища [6, 191]. 

У структурі навичок аудіювання (лексичних, граматичних та 

фонетичних) у методиці виділяють такі елементи [6]:  

1. Слухові (або звукові) сліди від певної одиниці мовного матеріалу. 

2. Розпізнання раніше засвоєних ЛО, граматичних структур чи 

фонетичних явищ. 
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3. Диференціювання одиниць мовного матеріалу. 

4. Розшифровування змісту інформації, закладеної у певному 

мовному матеріалі, що сприймається на слух. 

Процедура формування навичок аудіювання розглядається на двох 

етапах: 1) підготовчому, на якому відбувається сприйняття та розпізнання 

нового мовного матеріалу; 2) власне мовленнєвому, на якому відбувається 

формування навичок розуміння засвоєного раніше мовного матеріалу у 

новому оточенні [6]. 

Відповідно, реалізація такої процедури здійснюється шляхом 

виконання мовних вправ ІІ ступеня і вправ у підготовці до мовлення І 

ступеня (аудитивне сприйняття окремих відрізків у мовленнєвому зразку 

або цілого діалогу чи монологу). 

Сформовані лексичні, граматичні та фонетичні навички аудіювання 

використовуються при виконанні вправ у підготовці до мовлення ІІ 

ступеня у аудіюванні для формування вмінь професійного спілкування 

(участь в інсценізації або інтерпретації запропонованого на слух 

мовленнєвого зразка). 

Отже, викладенні вище міркування та положення про формування 

мовних навичок дозволяють визначати компоненти мовленнєвого вміння 

професійного спілкування, які необхідно формувати у студентів 

спеціальності ―Фізичне виховання‖. Відповідно, практична реалізація 

зазначених вище теоретичних положень можлива за допомогою створення 

раціональної системи вправ для формування вмінь професійного 

спілкування англійською мовою, що базується на заповненні відібраного 

переліку мовленнєвих зразків відібраними лексичними, граматичними та 

фонетичними елементами. 
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НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ  

ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Протягом останніх років у зв‘язку із кардинальними змінами у 

системі освіти України, головною з вимог підготовки спеціаліста є набуття 

професійної кваліфікації у повній відповідності до загальноєвропейських 

та світових стандартів, складовою частиною яких є володіння англійською 

мовою для професійного спілкування.  Відповідно, викладачам іноземної 

мови необхідно змістити акцент на розвиток навичок спілкування на 

професійні теми, навчання студентів вести професійний діалог іноземною 

мовою, що є особливо актуальним для студентів психологічної 

спеціальності, оскільки основні професійні комунікативні уміння 

майбутнього психолога, необхідні для організації продуктивної взаємодії з 

іншими людьми в практичній діяльності і міжособистісних взаєминах, 

включені у програмові вимоги підготовки спеціалістів зі спеціальності 

«Практична психологія» [7; 12]. Розв‘язання нових завдань професійної 

освіти можливе лише за умови перегляду змісту, методів та прийомів 

навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, зокрема 

студентів психологічної спеціальності.  

Мета нашого дослідження – висвітлити поняття діалогу та 

діалогічного дискурсу, визначити особливості професійного діалогічного 

мовлення студентів психологічної спеціальності, проаналізувати існуючі 

класифікації діалогу для визначення головних характеристик професійного 

дискурсу психологів та запропонувати методи навчання діалогічного 

мовлення з метою якісної підготовки  психолога. 

Перш за все, звернемося до розмежування понять діалогу, 

діалогічного дискурсу та професійного діалогу. За визначенням 

української дослідниці О. О. Селіванової, діалог – це ситуаційно зумовлене 

спілкування двох або кількох осіб, комунікативні ролі яких інверсуються 
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за умови визнання учасниками спілкування спільної мети й напрямку 

комунікації. Висловлення у діалозі названі репліками, або 

комунікативними (інтерактивними) кроками (ходами) [9, c. 134-135]. На 

погляд Т. М. Колокольцевої, діалог є формою активної комунікативної 

взаємодії двох або більше суб‘єктів, матеріальним результатом якої є 

утворення специфічного дискурсу, який складається з послідовних реплік 

[6, с. 15-16]. Дослідниця називає діалогічним дискурсом «... результат 

обопільної комунікації двох чи більше індивідуумів, який включає окрім 

безпосередньо мовленнєвих утворень певний набір екстралінгвістичних 

ознак (конситуативні показники, певні пресупозиції), які забезпечують 

адекватне розуміння повідомлюваного» [6, с. 25]. Екстраполюючи це 

визначення до нашої проблеми, зазначимо, що професійний діалог – це 

форма комунікативної взаємодії двох або більше суб‘єктів, результатом 

якої є утворення професійного дискурсу, який складається з послідовних 

реплік та включає окрім безпосередньо мовленнєвих утворень певний 

набір екстралінгвістичних ознак, які забезпечують адекватне розуміння 

повідомлюваного. Такі узагальнені види професійної діяльності психолога 

як психодіагностика, корекція, реабілітація, прогностика реалізуються 

саме у діалогічному мовленні. 

Специфічність діалогу, складність його структури, обумовлені 

взаємодією цілого ряду факторів, зумовлюють складність питання 

типології діалогічних дискурсів, оскільки вона може бути побудована на 

основі різних критеріїв. Спробуємо класифікувати професійний 

психологічний діалог.  

Перша спроба класифікації діалогічних дискурсів була зроблена ще 

на початку ХХ століття Т. Гардом. Він виокремив діалоги відповідно до 

соціальних параметрів, модусів взаємодії та ступенем офіційності (діалог 

між підлеглим та керівником на противагу діалогу рівних, діалог як 

боротьба та діалог як обмін, діалог регламентований чи 

нерегламентований). В подальшому ідеї Т. Гарда були поширені у мотив 

«домінування-кооперативність-конфлікт»: «1) домінування, коли один 

комунікант задає питання, нав‘язує тему, а інший підкорюється йому в 

цьому відношенні; 2) діалог із гомогенною кооперованістю: ініціатива 

проявляється по черзі та підтримується в ході розмови; 3) гетерогенна 

кооперованість, коли учасники комунікації грають нерівні ролі, які 

доповнюють один одного; 4) конфлікт» [6, с. 25]. Ця класифікація набула 

подальшого розвитку в пізніших роботах мовознавців-дослідників 

діалогічного дискурсу. Поширеною є також класифікація з урахуванням 

специфіки психічної взаємодії А. К. Соловйової, яка виділила наступні 

типи діалогічного дискурсу: по-перше, діалог-суперечку, по-друге, діалог-

конфіденційне пояснення, по-третє, діалог-емоційний конфлікт та, 
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нарешті, діалог-унісон [10, с. 107-110]. Ця класифікація була розвинена у 

науковому доробку А. Р. Балаяна, який поділяє діалогічні дискурси за 

функціональною спрямованістю на дві групи: диктальні (інформативні) та 

модальні, які в свою чергу поділяються на полемічні та унісонні [2, с. 325-

331]. 

Згідно даної класифікації діалогів у професійному діалозі можливі 

усі варіанти (інформативний – «психолог – психолог», «психолог – 

клієнт», «психолог – близькі клієнта»; полемічні – «психолог – психолог»; 

унісонні – «психолог – клієнт», «психолог – психолог»). Саме з діалогом-

унісоном найчастіше стикається психолог під час спілкування із клієнтом. 

За тематикою діалогічного дискурсу, виділяють такі його різновиди: 

нейтральний діалог (бесіда зі збереженням дистантності між партнерами), 

діалог-унісон (з особистісно побутовою тематикою), діалог-дискусія (з 

нейтрально-абстрактною тематикою) та діалог про події (з особистісно 

побутовою тематикою, яка емоційно гостро переживається партнерами) [4, 

с. 50]. У професійному діалозі найчастотнішими є діалог-унісон та діалог 

про події. 

Спираючись на зв‘язок інтенції комуніканта з її конкретним 

інтеракційним втіленням, виділяють комплементарний тип, який 

характеризується дефіцитом інформації у одного з партнерів, 

компететивний діалог, конкуренцію переконань, та координативний  тип,  

коли через діалог партнери  вирівнюють суб‘єктивні інтереси [13, p. 213-

222]. Варто зазначити, що в  професійному дискурсі часто реалізуються 

відразу декілька інтенцій, що надає йому комплексний характер [11, с. 49].  

Підхід до дискурсу з точки зору інтенцій дозволяє створити 

інтенціональну типологію: інформаційний, коментарійний 

(інтерпретаційний), персуазивний, дискурс самопрезентації, директивний,  

дискурс введення в оману, аргументативний і т. ін. [4, с. 121]. Тут 

важливим для навчання студентів-психологів є персуазивний тип 

дискурсу, оскільки психолог формує необхідний рівень знань, вмінь, 

поведінки, відносин, настрою тих, кого він консультує. Отже, студенти 

мають навчитися користуватися стратегіями та тактиками ефективної 

комунікативної діяльності. 

Видатна дослідниця Н. Д. Арутюнова класифікує діалогічний 

дискурс (жанри спілкування) за комунікативним спрямуванням, 

виділяючи, по-перше, інформативний діалог (make-know discourse), по-

друге, прескриптивний діалог (make-do discourse), по-третє, обмін думками 

для прийняття рішення або з‘ясування істини, дискусія, суперечка (make-

believe discourse), по-четверте, діалог, метою якого є встановлення чи 

врегулювання міжособистісних стосунків (interpersonal-relations discourse) 

та, нарешті, святково-мовні жанри (fatic discourse) – дискурс, який 
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поділяється на емоційний, артистичний та інтелектуальний [1, с. 52-53]. У 

запропонованій класифікації нас цікавить інформативний діалог та обмін 

думками з метою прийняття рішення або з‘ясування істини, а також 

прескриптивний діалог. До першого з них ми можемо віднести практично 

усі діалоги, які містять у собі конкретну інформацію. До другого типу ми 

відносимо діалоги «психолог – психолог», «психолог – клієнт», під час 

яких і відбувається обмін думками з метою прийняти рішення. Також ми 

зустрічаємо і прескриптивний діалог (make-do discourse), який реалізується 

у спілкуванні «психолог – клієнт» чи «психолог – близькі клієнта», коли 

психолог дає певні настанови та вказівки. 

Змістовною, на нашу думку, є класифікація Т. М. Колокольцевої, яка 

пропонує розглядати діалоги не в чистому вигляді, а класифікувати їх за 

певними параметрами: за особливостями створення (первинні (природні) 

та вторинні (відтворюються художніми або іншими засобами з 

урахуванням основних особливостей діалогічного спілкування), за формою 

реалізації (усні та письмові), за параметром виду комунікації (особисті – це 

персональне спілкування в різних функціональних сферах та публічні – 

спілкування в сфері масової комунікації), за параметром офіційність / 

неофіційність (офіційні – асиметричність мовленнєвих ролей, стримування 

свободи перебігу мовлення та неофіційні), за цілеспрямованістю (одна ціль 

або багато цілей) та за особливостями комунікативної взаємодії партнерів 

(гармонійні діалоги – діалоги-унісони, в яких дотримуються ключових 

правил мовленнєвої взаємодії, та негармонійні діалоги – діалоги-

дисонанси, в яких порушуються правила мовленнєвої взаємодії) [6, с. 28-

29]. За такою класифікацією, професійний психологічний діалог ми 

можемо визначити так: первинний діалог, який реалізується в усній формі. 

Для нього характерна особистісна орієнтація (персональне спілкування). 

Діалог між психологом та клієнтом носить переважно неофіційний 

характер. Більшість професійних діалогів можна віднести до 

багатоцільових, адже під час спілкування психолога з клієнтом цільове 

спрямування питань психолога дещо змінюється. Такі діалоги можуть бути 

моно- чи політематичними, бо в психолога є певна мета бесіди, яка може 

бути скоригована в процесі сеанса. 

Таким чином, підсумовуючи теоретичні положення, за адресатом, ми 

умовно розподіляємо професійний діалог на три групи: діалог «психолог – 

психолог», діалог «психолог – клієнт», та діалог «психолог – близькі 

клієнта». Спираючись на згадані вище класифікації, ми можемо 

охарактеризувати кожну групу діалогів. 

За співвідношенням рівності/нерівності усі три групи можна 

характеризувати як діалог рівних, оскільки чиєсь домінування у таких 

діалогах недоречне. За параметром психологічної взаємодії усі три групи 



74 

можна віднести до діалогів-унісонів (усі учасники спілкування поєднані 

певною метою), за винятком конфліктних ситуацій. За функціональним 

спрямуванням усі три групи можуть бути інформативними. За 

комунікативним цілеспрямуванням психологічні діалоги переважно 

інформативні (make-know discourse). Діалог «психолог – психолог» за цим 

параметром відносимо до make-believe discourse (обмін думками з метою 

прийняття рішення або з‘ясування істини). Вказівки психолога, які 

адресуються клієнту / його близьким відносимо до прескриптивного 

діалогу (make-do discourse). 

Студенти психологічної спеціальності мають усвідомлювати, що 

в практично-психологічній діяльності особливе значення мають такі 

складові професійного мовлення, як емпатійність, здатність до активного 

слухання, логіко-смислові мовленнєві вміння, техніки постановки 

запитання, засоби невербального спілкування. Оскільки практичний 

психолог здійснює вплив на свідомість, цінності, особливості поведінки 

конкретної особистості, студенти мають розуміти  поняття  професійної 

етики. Особливе значення для мовлення психолога у психотерапевтичній 

діяльності має техніка мовлення, а саме: інтонація, дикція, тембр голосу 

[5].  

Базовим видом діяльності практичного психолога є психологічне 

консультування, основним методом якого є правильно побудований діалог. 

Особливостями мовленнєвих вмінь та навичок в консультуванні є: вміння 

будувати середовище довіри та давати співрозмовнику відчуття підтримки, 

отримувати та надавати конструктивний зворотній зв‘язок, бажання 

вирішити проблеми клієнта, вміння уважно вислухати клієнта, вміння 

зрозуміти зміст бесіди та відчути відтінки настрою клієнта, вміння 

проявити толерантність та емпатійність у бесіді, креативність мовлення [7; 

14]. 

Ефективним прийомом реалізації поставлених вище завдань у 

формуванні діалогічного мовлення студента-психолога є ділова навчальна 

гра як форма відтворення різних аспектів професійної діяльності, 

моделювання характерної для даного типу практики системи 

взаємовідносин. Моделювання ситуацій, близьких до реальної дійсності, 

дозволяє знайти правильні рішення професійно-предметних задач 

(психологічні консультації – робота з клієнтами з певними психологічними 

проблемами, вирішення напружених конфліктних ситуацій, дискусія між 

колегами щодо професійних рішень (наприклад, як вести роботу і які 

рекомендації надавати клієнтові, у якого наявна та чи інша психологічна 

проблема з певним набором симптомів)), що дозволяє поєднати знання 

предмета професійної діяльності та удосконалити навички професійної 

комунікації іноземною мовою.  
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Проведення ділової гри відбувається у три етапи. На підготовчому 

етапі вводиться необхідний лексико-граматичний матеріал (кліше, 

сполучники, репліки реагування, риторичні прийоми), тексти професійної 

спрямованості, та виконуються тренувальні та комунікативні вправи, 

спрямовані на засвоєння лінгвістичного матеріалу, зокрема, робота над 

інтонаційним оформленням фрази, реконструкція діалогу, передбачення 

попередньої або наступної репліки, розігрування діалогу з різними 

настановами (активно слухаючи, демонструючи інтерес, перебиваючи, 

байдужо). Доцільним є використання художніх текстів та  фільмів як 

засобу активізації пізнавальної діяльності студентів. Під час перегляду 

ефективним є використання такого методичного прийому як «стоп кадр», 

коли студенти обговорюють щойно побачене, намагаються за зовнішнім 

виглядом, відстанню між героями, поставою та виразом обличчя описати 

емоції, соціальний стан, взаємовідносини головних героїв, відгадати їхні 

почуття, характер, передбачити подальший розвиток подій. 

На етапі власне гри кожний студент одержує роль та чітко 

сформульовану комунікативну задачу. Так, студенти можуть взяти на себе 

ролі психолога та одного з героїв тільки що переглянутого фільму чи 

художнього тексту з метою надання / отримання психологічної 

консультації. Під час гри студенти використовують знання, одержані на 

підготовчому етапі, самостійно обирають лексичні та граматичні засоби, 

необхідні у певній комунікативній ситуації, а також демонструють свої 

творчі здібності.  

На заключному етапі проводиться підведення підсумків, 

обговорення спільної роботи студентів, ефективність застосування 

мовленнєвих стратегій, тактик професійної мовленнєвої комунікації, форм 

мовленнєвого впливу, культура спілкування та етичні аспекти комунікації. 

Важливість даного етапу полягає ще й у тому, що рефлексія є одним з  

важливих професійних вмінь психолога.  

Отже, оскільки професійне діалогічне мовлення є складовою 

загальної комунікативної компетенції фахівця, а професійний діалог є 

одним із найважливіших компонентів підготовки студентів психологічної 

спеціальності до природного фахового спілкування, одним з головних 

завдань навчання іншомовного професійного мовлення майбутніх 

психологів на сучасному етапі є формування діалогічних умінь та розвиток 

професійно значущих навичок та вмінь в умовах, наближених до реальних, 

адже вміння правильно побудувати дискурс визначає ефективність і 

успішність психологічного сеансу.  

Таким чином, нами були проаналізовані поняття «діалог», 

«діалогічний дискурс» та «професійний діалог», охарактеризовано основні 

існуючі класифікації діалогічного дискурсу, виділені найтиповіші види 
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професійних діалогів для подальшого вивчення та аналізу зі студентами-

психологами, запропоновано впровадження ділових ігор як засіб, що 

сприяє засвоєнню фахового мовного матеріалу, розвитку вмінь та навичок 

переконання, емпатії, активного слухання та створює підґрунтя підготовки 

майбутніх психологів до професійної комунікативної діяльності, і, в свою 

чергу, максимально ефективному навчанню професійного діалогічного 

мовлення майбутніх фахівців психологічної спеціальності. Мету 

подальших досліджень ми бачимо у виділенні тактик і стратегій, 

характерних для професійного мовлення майбутнього психолога. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОМУ ГОВОРІННЮ СТУДЕНТІВ 

СOЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Процеси глобалізації, 

інтеграції та інформатизації у сучасному світі зумовлюють необхідність 

володіння англійською мовою у тій мірі, яка забезпечила б людині 

комфортне існування в сучасному соціумі, її успішне професійне 

зростання. Розширення контактів із зарубіжними країнами спричиняє 

необхідність спілкування фахівців різних галузей, які могли б не тільки 

передавати основний зміст виступів, але й вільно, чітко і логічно 

висловлювати свої думки. При безпосередньому спілкуванні фахівець 

потребує умінь не лише сприймати інформацію на слух, але й умінь брати 

участь в обговоренні предмета спілкування, розмірковуючи над ним; 

характеризувати предмет обговорення, описувати його сильні чи слабкі 

сторони; вмінь аналізувати і коментувати інші висловлювання і точки 

зору. Успішне інтегрування України в політичне, бізнесове і освітянське 

середовище світу вимагає від фахівців будь-якої галузі володіння 

іноземними мовами на рівні, достатньому для ефективного 

функціонування в професіональній і повсякденній сфері.  

Актуальність дослідження. Англійська мова вважається найбільш 

поширеною в світі. Тому процес її вивчення в немовному вузі виявляється 

глибоко та стійко мотивованим, що постає одним із важливих 

розвивальних чинників у процесі навчання сучасного студента. Відповідно 

до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти основною метою 

навчання іноземної мови є формування у тих, хто навчається 
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комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом 

міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну 

мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу. 

Англійська мова стає засобом підвищення рівня знань у рамках своєї 

спеціальності й формування професійної спрямованості студента. В наш 

час англійська мова все більше необхідна для удосконалення майбутньої 

спеціальності студентів взагалі і студентів соціально-психологічних 

спеціальностей зокрема, оскільки є можливості ознайомитись з 

англомовними фаховими виданнями. Крім того, студенти можуть поїхати 

на стажування за кордон, де викладання буде проходити англійською 

мовою. Також їм доведеться спілкуватись з однолітками з інших країн, 

виступати на семінарах, робити доповіді тощо. 

Таким чином, в умовах, коли сучасному професіоналу важко обійтися 

без володіння певним рівнем мови, потрібна конкретизація і актуалізація 

цілі професійно-орієнтованого іншомовного навчання, активізація 

пізнавальної діяльності студентів. Метою викладача має бути 

спрямованість на формування здатності студента до професійного 

спілкування в полікультурному просторі і фокусування уваги на 

професійно-діловій складовій іншомовного навчання фахівця. В результаті 

чого особливу актуальність набуває професійно-орієнтований підхід до 

навчання іноземної мови, який передбачає формування у студентів 

здатності іншомовного спілкування в конкретних, професійних, ділових, 

наукових сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного 

мислення, тобто – професійно-орієнтоване навчання. Під професійно-

орієнтованим навчанням розуміють навчання, засноване на врахуванні 

потреб студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються 

особливостями майбутньої професії чи спеціальності, які, в свою чергу, 

вимагає його вивчення. Термін «професійно-орієнтоване навчання» 

вживається для позначення процесу викладання іноземної мови в 

немовному вузі, орієнтованого на читання літератури за фахом, вивчення 

професійної лексики і термінології, а останнім часом і на спілкування в 

сфері професійної діяльності.  

Мета статті. Показати шляхи активізації пізнавальної діяльності 

студентів соціально-психологічних спеціальностей в процесі навчання 

англомовному говорінню. 

Аналіз останніх досліджень. Вивченням проблем навчання 

іншомовної усномовленнєвої діяльності студентів займались вітчизняні та 

зарубіжні вчені: О. С. Большакова, А. Л. Бердичевський, Н. Ф. Бориско, 

Л. П. Голованчук, А. Й. Гордєєва Л.О. Ємельянова, V. Benson, B. Coffey, 

C. Kennedy, A. Waters.  Ефективність використання методу ситуативного 
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навчання досліджували іноземні та вітчизняні вчені Richards J. C., Rodgers 

T. S., Firth J. R., О. Багрянцева, С. Гапонова та інші.  

Виконання комунікативного завдання реалізується учасниками 

спілкування у різних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, 

читанні, письмі. 

Навчання англомовному говорінню є об‘єктивною необхідністю і 

викладачу слід зробити все, щоб навчити студентів цьому виду 

мовленнєвої діяльності. На думку Е. Н. Соловової, в наш час значення 

навчання устномовленнєвому спілкуванню, у якому говоріння відіграє 

першорядну роль, важко переоцінити [7]. Говоріння – це продуктивний 

вид мовленнєвої діяльності, за допомогою якого (спільно з аудіюванням) 

здійснюється усне вербальне спілкування. Змістом говоріння є вираження 

думок в усній формі. Розрізняють ініціативне (активне) говоріння, 

реактивне (відповідь) і репродуктивне говоріння [3]. Говоріння може 

протікати в діалогічної або монологічної формі або у складному 

переплетенні діалогу і монологу, отже, вміння говоріння включає в себе 

дві групи специфічних умінь: діалогічні і монологічні. 

Монолог – це безпосередньо спрямований до співрозмовника чи 

аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає 

висловлювання однієї особи [3, 167]. Монолог являє собою відносно 

розгорнутий вид мовлення, на основі якого будується окреме 

висловлювання або послідовність висловлювань. 

З іншого боку, монолог - це організований вид мовлення, що означає 

планування та програмування не тільки окремого висловлювання, а й 

усього повідомлення. Саме цей аспект навчання дисциплінує мислення, 

вчить логічно мислити, правильно будувати своє висловлювання. 

Важливою особливістю монологічного мовлення є його неперервність, що 

дозволяє вільно і повністю висловлювати свої думки. У практиці навчання 

іноземної мови доводиться стикатися з таким явищем, коли студент не 

може зробити самостійне повідомлення, що складається з декількох 

послідовних, пов'язаних між собою фраз. Найчастіше висловлювання їх 

являють собою дуже стислі відповіді на запитання викладача, або чисто 

формальне, хронологічне перерахування якихось дій, подій, фактів.  

Навчання монологічного мовлення - надзвичайно складна справа. 

Монологічне висловлювання розглядається як компонент процесу 

спілкування будь-якого рівня - парного, групового, масового. Це означає, 

що будь-яке монологічне висловлювання є монологічним за своєю 

природою, але завжди комусь адресоване, навіть якщо цей адресат – та 

сама людина, яка говорить, хоча в структурному і багатьох інших 

відношеннях його види дуже специфічні. [5, 176-177] . 
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Діалогічне мовлення – це процес мовленнєвої взаємодії двох або 

більше учасників спілкування [3, 146]. Діалог є складним процесом, який 

характеризується наявністю глибокої розумової діяльності з опорою на 

увагу, пам'ять, прогнозування та мовленнєвий слух. Про це свідчить цілий 

ряд досліджень, що з'явилися в цій області. Сам по собі діалог являє собою 

форму усного спілкування, що виражається в обміні репліками між двома 

суб'єктами з метою обміну інформацією, впливу на співрозмовника, 

встановлення контакту і взаєморозуміння.  

Для діалогу необхідна обов'язкова зміна осіб, які говорять, повинна 

спостерігатися поперемінна адресація мови. У той же час, відбувається 

одночасна підготовка власного висловлювання, його реалізація і 

сприйняття своєї мови і мовлення співрозмовника на слух. В методиці 

викладання англійської мови існують кілька способів навчання діалогічної 

мови: з використанням діалогу – зразка, на основі покрокового складання 

діалогу, і за допомогою створення ситуації спілкування. 

Необхідно відзначити те, що як форма мовленнєвого спілкування 

діалог часто зіставляється з монологом. Л. П. Якубинський відмітив, що в 

живій мові складно чітко розмежувати діалог і монолог, обидва явища 

тісно переплітаються між собою, утворюючи ряд перехідних явищ. 

Виклад основного матеріалу. Метою навчання англійської мови у 

ВНЗ є досягнення рівня, достатнього для практичного використання її в 

майбутній професійній діяльності. Ось чому слід заохочувати студентів до 

вивчення мови, розвивати їх пізнавальну активність. Особливістю 

студентських груп, які вивчають іноземну (англійську) мову за 

професійним спрямуванням в є різний рівень підготовки з іноземної мови 

на попередніх етапах навчання, що обумовлює нагальну необхідність 

розробки та застосування інноваційних освітніх технологій та особистісно-

орієнтованого підходу в навчанні. Отже задача викладача – є підібрати 

матеріал з різних видів мовленнєвої діяльності, щоб «сильні» студенти 

змогли якнайкраще представити свої знання з тієї чи іншої теми, а «слабкі» 

студенти не відчували себе некомфортно і мали змогу теж брати участь у 

навчальному процесі і підвищити рівень своїх знань, вмінь та навичок.  

Для активізації пізнавальної діяльності студентів необхідно: 

- підбирати ситуації для обговорення, пов‘язані з їх подальшою 

професійною діяльністю 

- використовувати особистісно-орієнтований підхід 

Навчання говорінню як процесу продуктивному вимагає від студентів 

побудови висловлювання, обумовленого ситуацією спілкування, а також є 

складним методичним завданням, оскільки оволодіння ним зв'язано з 

найбільшими труднощами для тих, хто навчається і вимагає великих 

часових затрат і зусиль як з боку викладача, так і з боку студентів. 
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В умовах професійного навчання підбір мовленнєвих вправ і завдань 

передбачає виконання дій у навчальних ситуаціях, які моделюють реальні 

мовленнєві умови спілкування. Ці вправи мають бути комунікативно і 

професійно спрямованими й вмотивованими. Важливими є також вправи, 

які створюють ситуації мовлення, адекватні умовам майбутньої 

педагогічної діяльності студентів – бесіда, дискусія з приводу педагогічної 

інформації прочитаної або почутої на англійській мові, аналіз певних 

ситуацій; виконання студентами творчих завдань. Прикладом може бути: 

анотування професійних текстів, оцінка їх змісту, постановка питань, 

виконання завдань, пов‘язаних з обговоренням певних ситуацій, з якими 

студент може зіткнутись в житті. Наприклад, студентам спеціальності 

«соціальна робота» та «соціальна педагогіка» пропонується ситуація для 

розгорнутого висловлювання: ви – працівник соціальної служби. Сім‘я 

звернулась туди за допомогою. Ваше завдання – дати опис складу сім‘ї, 

житлових умов цієї сім‘ї і довести, чи потребує ця сім‘я допомоги 

соціальної служби чи їй треба дати відмову в цьому. При вивченні теми 

«Сім‘я» розглядали типи сімей: «нуклеарна сім‘я», «розширена сім‘я», 

«модифікована розширена сім‘я» обговорювали ситуацію: чому в 

сучасному світі близькі родичі часто живуть далеко один від одного і тому 

діти не мають можливості контактувати зі своїми близькими родичами. 

Треба висловити свою точку зору з цього приводу, пояснити як відсутність 

спілкування з близькими може вплинути на дитину. Студентам-

психологам цікаво обговорити ситуацію конфліктів в сім‘ї, їх причини та 

наслідки.  

Подібні завдання націлені на створення власного зв'язного 

висловлювання, самостійного вибору мовних засобів та стилю викладу 

монологу. 

Концепція особистісно-орієнтованого підходу передбачає, що 

організація учбового процесу, методичні підходи та рішення викладача, 

використання учбового матеріалу, відбір вправ та завдань мають 

відповідати особистості того, хто навчається, його потребам, мотивам, 

активності, інтелекту, індивідуальним та психологічним особливостям. 

Викладач має враховувати як індивідуальні особливості так і рівень 

базової підготовки студентів. Саме така робота дає можливість розкрити 

справжні можливості кожного студента і відповідно до цього створювати 

для нього індивідуальну траєкторію розвитку, що різноманітить учбовий 

процес, робить його більш цікавим, комфортним і, головне, дозволяє 

підвищити ефективність і результативність процесу навчання [4, 242]. 

Особистісно-орієнтований підхід є одним зі складових, які сприяють 

реалізації завдань професійно-орієнтованого навчання. Він передбачає 

гнучкість постановки цілей, створення психологічно комфортних умов для 
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розкриття творчих здібностей учнів, враховує особистісні інтереси і 

потреби студентів, робить його не об'єктом процесу навчання, а активним 

суб'єктом пізнавальної діяльності. Все це впливає на відбір матеріалу, 

методичну організацію, стимулює застосування сучасних освітніх 

технологій і, як наслідок, підвищує результативність процесу навчання. 

Наведемо деякі приклади. Працюючи зі студентами спеціальності 

«Логопедія» над текстом про людей з вадами слуху, зору, мовленнєвими 

розладами, ставимо проблемне питання: «Як допомогти людині з 

проблемами зору, слуху, мови освоїтися в життєвому просторі і відчути 

себе рівноправним членом суспільства? Чи зможе зробити щось спеціаліст 

в даній ситуації?» Логічно виходимо також на обговорення питання 

толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями здоров'я, 

яке є складною соціальною проблемою, і обговорюємо можливі шляхи 

його вирішення. Працюючи над тематичним розділом «Освіта» студентам 

пропонується згадати їх шкільне життя. Спочатку вони відповідають на 

запитання про свою рідну школу, про вчителів, однокласників. Подібні 

питання стають початком дискусії. Студенти діляться своїми 

міркуваннями, висловлюють своє ставлення щодо організації навчального 

процесу сучасної школи, пропонують своє бачення з цього приводу, 

висловлюють міркування, що б вони бажали змінити, а що залишити. Чи 

необхідно відвідувати дошкільний навчальний заклад перед тим, як піти до 

школи. При цьому дискусія охоплює всіх студентів незалежно від рівня їх 

мовленнєвої англомовної підготовки. Кожен намагається висловитись на 

рівні своїх вмінь. Все це зближує групу, студенти відчувають себе єдиним 

колективом.  

Таким чином особистісно-орієнтований підхід сприяє підвищенню 

мотивації до вивчення англійської мови, формуванню творчих і 

пізнавальних здібностей, сприяє соціалізації особистості.  

Висновки. Головним в свої роботі ми вважаємо – необхідність 

створити на заняттях ситуацію успіху, допомогти сильним студентам 

реалізувати свої можливості в більш складній діяльності, а слабким 

студентам - виконати посильний для них об'єм роботи. Отже процес 

навчання має бути не тільки результативним, але й захоплюючий. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ YOUTUBE 

 

Нині став очевидним той факт, що всі студенти незалежно від 

спеціальності та спеціалізації чітко усвідомлюють, що їхнє майбутнє 

напряму залежить від того, як вони володіють  іноземними мовами та 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Курс, взятий країною до Європейського простору, реформа вищої 

школи, запровадження ESCT нівелювали відсутність стимулів до  

регулярної та якісної роботи студентів. Однак, навчання іноземної мови 

студентів непрофільних спеціальностей має ряд особливостей,  пов‘язаних 

з необхідністю реалізації принципів професійно-орієнтованого підходу до 

навчання. 

Зважаючи на той факт, що студенти, що вступили до вишу, мають 

різний рівень сформованих навичок та вмінь мовленнєвих компетенцій, 

основна мета вивчення курсу англійської мови полягає у формуванні  

спеціалізованої комунікативної компетенції, яка забезпечує спілкування у 

професійно-трудовій сфері. 
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Необхідно зазначити, що мовленнєва компетенція розрізняється за 

видами мовленнєвої діяльності, тобто комунікативна компетенція у галузі  

читання, говоріння, аудіювання та письма. Довгий час в Україні 

пріорітетним був метод оволодіння читанням, коли всі вміли читати та 

перекладати прочитане, але не могли вести бесіду поза текстовим 

матеріалом.  

Студенти нині розуміють необхідність розвитку вмінь та навичок 

професійно орієнтованого говоріння та аудіювання. Наразі більшість 

викладачів погоджується з тим, що слід переходити від «передачі знань» 

до «навчання жити». Треба брати до уваги, що ми вчимо жити за умови 

демократичного суспільства. Як писав відомий зарубіжний педагог 

М. Герзон: «Демократія – це прямий ефір, а не демонстрація запису 

заздалегідь підготовленої передачі». 

В методиці викладання іноземних мов є різні методи та засоби 

розвитку комунікативних здібностей, я ж спробую розкрити досвід 

використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 

соціального сервісу YouTube. Не секрет, що новітні ІКТ повністю 

підкорили нас сьогодні. Важко уявити викладача чи студента, що не 

користується ПК, планшетом чи смартфоном, не зареєстрований в 

соціальних мережах Faсebook, ВКонтакті Twitter, Instagramm, не починає 

свій день з перегляду власної електронної пошти та останніх новин в 

Інтернеті, не спілкується з друзями через Viber, Skype, тощо. На жаль, ці 

новітні технології є тими засобами, які не завжди допомагають навчанню, 

іноді навіть навпаки, заважають. Студенти, користуючись електронним 

перекладачем, з неохотою вчать нові лексичні одиниці: навіщо заучувати, 

якщо перекладач завжди поруч. Іноді творчі роботи студентів зводяться до 

того, що вони переписують інформацію з Інтернету. Знаючи, що життя без 

сучасних гаджетів є неможливим у нинішньому суспільстві, моє основне 

завдання, полягає у тому, щоб дослідити і розкрити протиріччя між 

потенційними і реальними можливостями інформаційних технологій та  

використати ці сучасні гаджети і технології максимально з користю для 

навчання. Отже, моє завдання полягає в тому, щоб зробити ці інформаційні 

засоби корисними для навчання та з їх допомогою інтенсифікувати 

навчальний процес та заохотити студентів працювати творчо і самостійно. 

За допомогою сучасних навчальних комп‘ютерних програм та 

гаджетів можна керувати навчальною діяльністю студентів, спрямовувати  

її в той час, коли вони самостійно формують свої знання, що є особливо 

корисним для них. Але не тільки новітні інформаційні технології важливі у 

вивченні іноземної мови, важливі також нові форми викладання, новий 

підхід до процесу викладання, забезпечення індивідуальної траєкторії 

навчання, диференціації, врахування здібностей та навичок кожного 
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студента. Новітні ІКТ, зокрема технології Web2.0, надають прекрасні 

можливості для самореалізації та самовираження, набуття навичок роботи 

в команді тощо. 

Дуже часто студенти використовують свої комп‘ютерні навички під 

час заняття але не завжди на благо навчання, тому їхні бажання 

користуватися сучасною технікою на занятті необхідно направити у 

конструктивне русло.  

Використання відео у навчанні не нове. Цим методом користувалися 

ще з «доісторичних» часів. Наразі використання відео при наявності 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема Web2.0, є 

невід‘ємною частиною навчання. Коли студенти дивляться фільм, чи TV 

передачу, вони переживають такі почуття як захоплення, злість, сміх, 

релаксацію чи, навіть, нудьгу. Ці відео  часто супроводжуються музикою, 

яка також викликає почуття. Якщо студентам сподобалося відео, вони 

легко можуть його подивитися ще раз. 

Спробую довести переваги  використання one-line відео та, зокрема, 

соціального сервісу YouTube, у навчанні іноземної мови.  

По-перше, це прості інструменти для використання як для викладача 

так і для студента, а також  вони можуть бути використані разом [1].  

По-друге, це підвищує мотивацію студентів, адже вони із 

задоволенням користуються цим сервісом у повсякденному житті, а тепер 

можуть користуватися і в навчальному процесі.  

По-третє, one-line відео сервісу YouTubе, просто завантажується, 

поширюється і відтворюється у потрібний момент. 
 

 
 

Рис 1. Переваги використання on-line відео 
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Яка ж цінність відео у процесі навчання? Виділю декілька пунктів 

переваг. 

 Привертає увагу студентів. 

 Змушує зосередитися на тому, що дивляться. 

 Підвищує зацікавленість до побаченого. 

 Формує уяву. 

 Зосереджує студентів на виконанні вправ. 

 Вдосконалює навички по поточній темі. 

 Створює емоційний зв‘язок студентів та викладача. 

 Розвиває пам‘ять. 

 Розвиває та поліпшує розуміння. 

 Стимулює появу нових ідей. 

 Поглиблює знання по поточній темі. 

 Забезпечує можливість вільного висловлювання. 

 Запроваджує певну атмосферу та настрої на занятті. 

 Робить навчання легким  і веселим. 

 Сприяє співробітництву на занятті. 

Найкращим джерелом для підбору та перегляду відео на заняттях є 

сервіси, представлені на Рис 2 [2].  

 

 
Рис 2.  Джерела для підбору та перегляду відео на заняттях 
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Вибравши відео ресурс для заняття,  викладач повинен поставити 

завдання для студентів перед переглядом (див. Рис.3). 

 

 
Рис 3. Етапи постановки завдання для перегляду навчального 

відео. 

 

Створити відеоролик та розмістити на YouTube  просто [3]. Для 

цього необхідно дотримуватися алгоритму, що наведений нижче. 

1. Записати відео на смартфон.   Вікрити (створити) обліковий запис  

в Google.   

2. Відкрити YouTube (рис.4).   

 

 
Рис 4. Відкриття YouTube 

 

3. У меню вікна YouTube  вибрати Створити канал.    

4. Завантажити відео для редагування, 

для чого натиснути кнопку Завантажити у    правому  верхньому куті 

http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=45006&displayformat=dictionary
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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 вікна  YouTube  та  вибрати  файл  для  завантаження  та   встановивши 

 його   конфіденційність (рис.5). Можна імпортувати фотографії та відео 

 з  Google  Фото.   

 

 
Рис 5. Завантаження файлів для редагування 

 

5. Відкрити Менеджер відео (рис.6). 

 

 
Рис 6. Відкриття менеджера відео 

6. Для редагування відео у Творчій студії YouTube вибрати Створити, 

Відеоредактор (рис.7).  

 
Рис 7. Відкриття  відеоредактоа для редагування відео 

 

7. Використовуючи інструменти для редагування, створити своє власне ві

део.   

8. Для завантаження кліпу натиснути Створити відео. Ролик з‘явиться 

на YouTube через декілька хвилин.     

https://www.youtube.com/editor
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9. Об‘єднання декількох відеофрагментів в один ролик   

10.  Перетягнути кліп або зображення в область розкадровки вниз під відео 

ролик і вставити у необхідне місце (рис.8).    

 

 
Рис 8. Демонстрація процесу розкадровки 

11.  Довжину кліпу можна міняти після додавання його в область 

розкадровки.   

 Обрізання відеоролика Натиснути на значок відеокамери у 

верхньому лівому куті відеоредактора.   

 Перетягнути кліп в область розкадровки.    

 Перетягнути мишею смужки, що позначають початок і кінець 

відеофрагмента, до середини відео на задану довжину.   

12.  Подовження  відеоролика  

 Натиснути на значок відеокамери у верхньому лівому куті 

відеоредактора.    

 Перетягнути кліп в область розкадровки.    

 Перетягнути мишею смужки, що позначають початок і кінець 

відеофрагмента, до краю відео на задану довжину.   

13.  Вирізання фрагмента  

Відеокліп можна розділити на фрагменти.    

 Натиснути на значок відеокамери у верхньому лівому куті 

відеоредактора.  

 Навести курсор миші на відео і натиснути на значок ножиць. 

Перемістити значок в точку, в якій необхідно ―розрізати‖ кліп, і 

натиснути на кнопку ножиць. Після розділення кліпу видалити 

лишній фрагмент.   

14.  Додавання до відеокліпів аудіодоріжок  з колекції схвалених 

аудіотреків   

 Натиснути на значок ноти у верхньому лівому куті відео редактора.  
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 Перетягнути вподобану аудоріжку в поле розкадровки. Фонотека 

схвалених композицій YouTube структурована за жанрами. 

Аудіодоріжки не повинні накладатися одна на одну.    

Отже, процес створення відеороликів у творчій студії YouTube 

нескладний для викладача. Він забезпечує інтенсивність процесу навчання, 

підвищує активність студента, стимулює його пізнавальну і творчу 

діяльність. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

У ВНЗ УКРАЇНИ 

 

Процеси глобалізації та інтеграції України у світовий простір, 

інтенсифікація міжнародної співпраці, соціально-економічні 

трансформації в суспільстві ставить перед спеціалістом нові вимоги, серед 

яких визначальними є відповідальність, активність, самостійність, 

вмотивованість до постійного самовдосконалення, здатність спілкуватися 

іноземною мовою, вміння вчитися протягом життя, тощо. Саме ці 

характеристики кваліфікованого працівника визначають його 

затребуваність та конкурентоспроможність на міжнародному та 

національному ринках праці. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/TCHS.82.2.66-69?src=recsys
https://arxiv.org/pdf/0707.3670.pdf&embedded=true
https://www.youtube.com/watch?v%20=dGBEVKqFaYc
https://www.youtube.com/watch?v%20=dGBEVKqFaYc
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Важливу роль у формуванні майбутніх спеціалістів інноваційного 

типу мислення та культури, розвитку їх професійної компетентності 

відіграє творчий науковий пошук, спрямований на вдосконалення 

професійно спрямованої комунікативної компетентності. Це нерозривно 

пов‘язано з іншомовною підготовкою кваліфікованих кадрів та 

забезпеченням готовності випускників ВНЗ до міжкультурного 

спілкування та взаємодії. І тому необхідність підготовки фахівця здатного 

до ефективної іншомовної комунікації у професійній діяльності актуалізує 

потребу вдосконалення підготовки випускників вищих навчальних 

закладів, що інтегрує навчальний процес та дослідження. 

Сьогодні проводяться дослідження сучасних технологій навчання та 

їх дидактичного впливу на процес оволодіння іноземною мовою як у 

мовних, так і у немовних вищих навчальних закладах. Модернізація змісту 

іншомовної підготовки рухається у напрямку підсилення дослідницького 

компонента змісту підготовки майбутніх спеціалістів. Як показав аналіз, 

дослідницький зміст іншомовної підготовки студентів немовних 

спеціальностей реалізується через використання методів спрямованих на 

формування дослідницьких навичок та комунікативних умінь, культури 

спілкування (уміння чітко формулювати думку, вести дискусію), вмінь 

дослідницької діяльності, одним з яких є метод проектів. Дидактична 

сутність схожої діяльності забезпечує розв‘язання проблеми розвитку 

критичного і творчого мислення. На цій основі формується активна, 

компетентна, творча особистість. 

Визначенню основних характеристик проектної методики та видів 

проектів у навчальному процесі з іноземної мови присвячено праці 

зарубіжних дослідників (S. Estaire, D. Fried-Booth, S. Haines, T. Hutchinson, 

R. Ribe, N. Vidal). Запропоновано систему поетапного виконання проекту, 

а також оцінювання та контролю за процесом виконання проекту 

(S. Estaire, R. Ribe, N. Vidal), створено навчально-методичні комплекси для 

навчання іноземної мови (T. Hutchinson). 

Питання проектної методики навчання іноземних мов розглядали 

українські та російські дослідники (Арванітопуло Е. Г., Зимняя І. А., Полат 

Е. С., Сахарова Т. Е., Таран З. та інші). 

Потреба у подальшому науковому обґрунтуванні цієї технології для 

ефективного її застосування педагогами, з одного боку, і недостатня 

теоретична розробленість цієї теми у сфері навчання іноземних мов у 

немовних вищих навчальних закладах, з іншого боку, зумовлюють 

актуальність розгляду питання проектної методики як засобу розвитку 

дослідницьких вмінь та навичок студентів. 

І тому за метою нашої статті є проаналізувати сучасний стан 

розробленості питання та цілі проектної технології, описати етапи, роль 
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викладача та студента під час роботи над проектом та узагальнити 

можливості ефективного застосування проектної методики у процесі 

навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах. 

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних, творчих 

навичок студентів, умінь самостійно контролювати свої знання, 

орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. 

Робота над проектом – це практика особистісно-орієнтованого 

навчання в процесі конкретної праці студента на основі його вільного 

вибору, з урахуванням його інтересів. У свідомості студента це має такий 

вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я зможу ці 

знання застосувати». 

Такий підхід – не нове явище в педагогіці, він застосовувався як у 

вітчизняній дидактиці (особливо в 20 – 30 рр. минулого століття), так і в 

зарубіжній. Останнім часом, цьому методу приділяється пильна увага в 

багатьох країнах світу і пов‘язується з ідеями гуманістичного напряму у 

філософії, розробленому американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, 

а також його учнем В. Х. Кілпатриком. 

Проектні методи або методи проектів у сучасній методиці 

орієнтовно можна поділити на такі: навчальні, соціальні та управлінські. 

Усі вони розробляються в певних проектних технологіях, які реалізуються 

за чітким алгоритмом. 

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність 

студентів – індивідуальну, парну, групову, котру учні виконують протягом 

визначеного часу. Проектні методи, методики та технології завжди 

вимагають рішення будь-якої проблеми, а це передбачає, з одного боку, 

використання різних методів, з іншого, – інтегрування знань, умінь у 

різних галузях науки, техніки, технології, творчості тощо. 

Результати виконаних проектів повинні бути, що називається 

«відчутними»; тобто, якщо це теоретична проблема, то конкретне її 

рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до втілення [3, 

8-9]. 

Використання методу проектів у немовних вищих навчальних 

закладах потребує чіткого планування дій, наявності чи задуму гіпотези 

рішення цієї проблеми, чіткого розподілу ролей (мається на увазі групова 

робота студентів), тобто завдань для кожного учасника за умови тісної 

взаємодії. Цікавим є той факт, що метод проектів використовується в тому 

випадку, коли у навчальному процесі ставиться будь-яка дослідницька, 

творча мета, для вирішення якої вимагаються інтегровані знання з різних 

галузей, а також застосування дослідницьких методик. 

Таким чином, суть використання проектної методики на заняттях з 

іноземної мови – стимулювати інтерес студентів до вивчення цієї 
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дисципліни та через проектну діяльність, яка передбачає розв‘язання однієї 

чи низки проблем, показати практичне застосування набутих знань; 

«живе» функціонування мови, що вивчається. 

Мета навчального проектування за О. М. Пєхотою - створення 

педагогами таких умов під час освітнього процесу, за яких його 

результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студента. 

Продуктивна діяльність, насамперед, плідна для освіти, має 

характеристики індивідуальної дії, результатом якої може бути корисний 

матеріал або нематеріальний продукт, отже, вона має практичну цінність. 

Оскільки таке навчання розвивається у продуктивній діяльності, воно 

розширює сферу суб‘єктивності в процесі самовизначення, творчості і 

конкурентної участі [2]. 

Під час використання технології вирішується ціла низка 

різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: 

розвиваються пізнавальні навички студентів, формується вміння 

самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера 

комунікації тощо. 

Робота над проектом включає усвідомлення студентом мети, 

оформлення задуму, розробка організаційного плану, робота за планом, 

підбиття підсумків у вигляді письмового звіту. Ця методика передбачає 

ретельне планування проектної діяльності педагогом, обговорення зі 

студентами. При цьому проводиться докладне структурування змістової 

частини проекту із зазначенням поетапних результатів термінів подання їх 

«громадськості». 

На сучасному етапі проектна технологія активно використовується у 

процесі навчання іноземної мови [4]. Широка типологія проектів надає 

багато можливостей для використання їх у навчанні іноземних мов у 

немовних вищих навчальних закладах. Ми розглядаємо проекти на 

заняттях з іноземних мов протягом всього курсу вивчення мов (I –Vроки 

навчання). В більшості це - проекти, що мають дослідницько-творчий 

характер і за кількістю учасників є груповими. Також ми використовуємо 

індивідуальні інформаційно-дослідницькі проекти, але у позакласному 

режимі, на занятті студенти лише звітують про хід та результати роботи 

над проектом. Групова ж проектна діяльність має бути достатньо 

спланована і вплетена у зміст заняття таким чином, щоб стати її логічним 

продовженням. Ми цілком погоджуємося з Е. Арванітопуло, що прості й 

невеликі за обсягом проекти можна включати у цикл занять з теми (Unit, 

Module) у вигляді комунікативного творчого завдання на етапі розвитку 

мовленнєвих умінь (наприклад, організаційно-дослідницькі проекти, 
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проекти-огляди), що самі є системою вправ та завдань, підпорядкованих 

проблемі, яка досліджується [1]. 

Аналіз вітчизняних навчально-методичних комплексів з англійської 

мови свідчить про відсутність чітких вказівок щодо використання 

проектної технології у процесі навчання англійської мови, проте у 

зарубіжних навчальних матеріалах, наявні чітко сформульовані методичні 

рекомендації щодо використання проектів на заняттях. 

Яскравим прикладом використання цього методу є курс 

ProjectEnglish, вперше опублікований у 1985 році видавництвом 

Оксфордського університету. Автор курсу – Т. Хатчінсон (T. Hutchinson), 

директор Інституту навчання іноземних мов у Ланкастерському 

університеті, спеціаліст у галузі комунікативного навчання граматики 

англійської мови [6]. 

Навчання мовлення у межах проектів проводиться за традиційною 

схемою від формування мовленнєвих навичок до розвитку мовленнєвих 

умінь, необхідно лише узгодити схему з послідовністю виконання 

проектної діяльності. Існує певний алгоритм (етапи) виконання проекту, 

але в залежності від типу проекту і результату, що планується, зміст 

роботи на кожному етапі може варіюватися. Отже, робота над проектами 

проводиться у 4 основні етапи [1]: 

І. Підготовчий етап. 

(1) вибір та обговорення теми проекту (перші заняття з теми). Тут 

слід відмітити керуючу, координуючу роль викладача, який знайомить 

студентів зі змістом проекту, допомагає у постановці завдань, мотивує 

дослідження з теми; (2) ознайомлення з новим мовленнєвим матеріалом та 

автоматизація дій; (3) розробка структури проекту; (4) обговорення 

кінцевого продукту і способи його презентації; (5) формування груп. 

ІІ. Виконавчий етап. 

(1) збирання інформації (читання текстів, робота з довідниками, 

інтерв‘ювання, анкетування); (2) обговорення зібраної інформації у групах; 

(3) обговорення ходу виконання проекту на занятті. 

ІІІ. Презентаційний етап. 

(1) обговорення у групах способів презентації проекту; (2) 

документування проекту; (3) презентація проекту. 

IV. Підсумковий етап. 

(1) обговорення результатів проектної роботи; (2) оцінювання; (3) 

аналіз результатів. 

Актуальним питанням проектної методики є контроль за діяльністю 

студентів та їх оцінювання. Зазначимо, що у проектній роботі оцінюється 

як процес, так і результат діяльності студентів. Структура проектної 

діяльності базується на новому розумінні стосунків між викладачем та 
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студентом. Зміст діяльності педагога у роботі над проектами дещо 

трансформується. Викладач супроводжує студентів на всіх етапах роботи 

над проектом, але надає їм якомога більше самостійності. Педагог – це 

консультант, порадник, координатор. Особливу роль відіграють креативні 

здібності викладача, його творчий потенціал, досвід організації творчої 

роботи студентів. 

Отже, як зазначалося вище, проектна методика у процесі навчання 

іноземної мови характеризується високою комунікативністю, активною 

участю студентів у навчальній діяльності, прийняттям особистої 

відповідальності за просування в навчанні. 

Як бачимо, проектна діяльність передбачає організовану, чітко 

структуровану діяльність як студентів, так і викладача, знання алгоритму 

роботи над проектом. Проектування поєднується зі створенням міцної 

мовної бази у студентів. На нашу думку, метод проектів у навчанні 

іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах є ефективним, 

оскільки він підпорядкований вимогам комунікативного підходу в 

навчанні іноземних мов. 

Ми переконані, що ефективність використання проектної технології 

полягає в тому, що студенти усвідомлюють практичну цінність вивчення 

іноземної мови. Результативність його в тому, що під час роботи над 

проектом студенти навчаються використовувати вже набуті знання у 

повсякденному житті. 

Питання проектної технології потребує подальшої як теоретичної та 

практичної розробки. Особливу увагу, на нашу думку, слід приділити 

питанню проектної методики як методу оцінювання знань та умінь 

студентів. Крім того, необхідно розглянути також, яке місце відводиться 

проектам у навчальному процесі в контексті вимог Болонського процесу. 

Трансформація ролі педагога та студента під час роботи над проектом 

потребує глибшого аналізу. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ТА СКЛАДОВІ МОВНОЇ 

ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ  

 

У статті розглядаються проблеми визначення соціокультурних 

аспектів  та складових мовної освіти Великої Британії. Теоретично 

обґрунтовано  роль та значення професійного спілкування при навчанні 

іноземної мови як системи знань, умінь та навичок, що сприяють розвитку 

соціокультурної компетенції студентів, формуванню світогляду, моралі та 

поведінки, готують до життя в багатокультурному суспільстві. 

Постановка проблеми. Проблеми соціокультурних аспектів та 

складових мовної освіти Великої Британії посідають чільне місце в 

сучасних дослідженнях. Одним  із пріоритетних завдань Європейського 

співтовариства є створення спільного мовного простору, що зумовило 

вирішення проблеми навчання мов на всіх рівнях освіти, формування 

міжкультурного підходу до практичного використання мови в 

міжнародному та міжетнічному спілкуванні. Основоположні складові 

сучасної мовної політики на європейському континенті окреслено у 

документах Комітету міністрів Ради Європи - Резолюція з інтенсифікації 

навчання сучасних мов, Рекомендація з сучасних мов та  Рекомендація про 

сучасні мови тощо. Отже, питання навчання і вивчення мов є актуальними 

і у національному українському, і в європейському контексті.  

Мета статті є дослідження історичних та  педагогічних чинників, що 

сприяли розвитку парадигми  мовної освіти  у Великій Британії, 

осмислення  її цілей та завдань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження 

вітчизняних вчених соціокультурних аспектів та складових мовної освіти 
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Великої Британії визначають багатоманітне коло сучасних поглядів на 

модернізацію освіти: від формулювання концептуальних засад її 

реформування (В. Андрущенко, В. Кремень, М. Михальченко), управління 

освітою (В. Луговий, В. Майборода) до обґрунтування нових шляхів 

розвитку особистості як виміру результатів освіти. Серед останніх чільне 

місце посідають доведення сенсу запровадження культуротворчої освіти 

(І. Зязюн, О. Сухомлинська), опрацювання виховання в контексті 

гуманізації педагогічного процесу (І. Бех, М. Боришевський), формування 

виховуючих відносин (А. Бойко), осучаснення змісту гуманітарної освіти 

(І. Кузнецова, Е. Лузік, Г. Онкович), дослідження науково-теоретичних 

засад соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в 

умовах регіонального освітнього простору (С. Савченко). Дотичними до 

окреслених напрямів є розвідки щодо духовно-катарсичної активності 

особи (О. Киричук), подолання критичних етапів та реалізації потенціалу 

індивідуального буття (І. Маноха), навчання життя та здійснення 

життєвого проектування (Л. Сохань, Н. Ануфрієва), опрацьовування 

психологічних чинників розвитку життєтворчої активності особистості в 

дорослому віці (В. Ямницький), визначення власної ідентичності у 

мінливому світі (О. Злобіна, О. Шульга).  

Враховуючи міжпредметний характер навчального процесу і його 

педагогічну та соціально-філософську спрямованість, автор намагався 

спиратися на всі  групи наукового доробку з даної тематики. На особливу 

увагу в цьому контексті заслуговують роботи зарубіжних авторів, зокрема 

М. Бірама, Ж. Зарат, Г. Нойнера, М. Флемінга, Дж. Вальдеса, Дж. Тріма, 

С. Мартинеллі, А. Дюссапа, Ф. Каррена, М. Тейлора, Дж. О'Ригана та 

Дж. Ватермана. Європейські тенденції в освітній галузі проаналізовано в 

роботах Д. Бартелемі, Р. Риба, Ц. Бирзеа, Ж.-М. Леклерка, П. Луізоні, 

Дж. Річі та Ф. Санз, Д. Каллена. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. 

Дослідження різних аспектів навчальної комунікації виявило багато нових 

проблем, засвідчило необхідність виходу за межі мовного коду - як 

мовлення, компетенцію, вживання тощо. Спілкування за допомогою 

іноземної мови є різновидом навчальної діяльності загалом, у межах якої 

взаємодіють студенти з різними соціальними, психологічними, 

когнітивними, духовними особливостями, а також мовні засоби. 

Виклад основного матеріалу. Період формування національних 

систем шкільної освіти в країнах Європи припадає на ХІХ ст.  і стає  часом 

формування теоретично обґрунтованих педагогічних течій. Засновники 

реформаторського руху у Великий Британії  піклувались про розробку 

педагогічних аспектів навчання мов, визначення цілей, змісту, методів і 

форм навчання, а їх праці стали науковою основою теоретичної діяльності 
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та практичним способом внесення покращень у мовну освіту в ході 

навчального процесу. Аналіз педагогічних джерел та вивчення праць 

зарубіжних дослідників (Р. Тітоне, А.П.Р. Говатта, Дж. Ричардса, 

Т. С. Роджерса) свідчить, що в європейських країнах у галузі мовної освіти 

визначились три характерні риси: 

1. Включення сучасних мов до нових навчальних планів середніх шкіл, 

але всюди був дуже складним за умов традиційного домінування у 

навчальних планах латинської мови; 

2. Вивчення сучасних мов було пов‘язане з практичними потребами 

політичного, економічного, культурного спілкування між державами.  

3. Нові ідеї щодо ефективних способів навчання і вивчення мов повязано 

з діяльністю окремих педагогів: у Франції – у педагогічній діяльності 

Ж. Жакото (1770–1840), К. Марселя (1793–1876), Ф.Гуена (1831–1896); в 

Англії – у Т. Прендергаста (1806–1886). 

Дослідження процесу формування студентів суб'єктами 

соціокультурної діяльності є реакцією на вимогу часу, а саме на: 

вирішення проблеми становлення відносин "людяності" (І. Маноха), 

відтворення людської цілісності (О. Ахієзер), актуалізацію внутрішніх 

духовних резервів особистості (В. Руденко, В. Гукаленко); не утилітарне, а 

сутнісне розв'язання проблеми "становлення повної людини, людини як 

суб'єкта власного життя, як особистості у зустрічі з Іншим, як 

індивідуальності перед лицем Абсолютного буття" (В. Слободчиков). 

Мовленнєва діяльність є динамічною системою, у межах якої постійно 

відбуваються трансформації: акт мовленнєвої діяльності може втрачати 

мотив і перетворюватися на дію, яка реалізує іншу діяльність; і навпаки, 

дія може набути самостійної спонукальної сили й стати актом діяльності; 

дія може трансформуватись в операцію, почати реалізовувати різноманітні 

типи мети. 

Сучасні американські психологи П. Вацлавік, Д. Бівін та Д. Джексон 

у праці «Прагматика людських комунікацій» визначили найважливіші 

особливості трансакційності міжособистісного спілкування [3, 72]: 

1.  Неуникність спілкування - усі повинні комунікувати; комунікація не має 

свого протичлена «не-комунікації».  

2.  Невідворотність спілкування - інформація повідомлень у спілкуванні 

творить нові ментальні стани тих, хто її сприймає.   

3.  Двоаспектність спілкування - передбачає описування учасниками 

спілкування реального світу. Одночасно учасники описують існуючі між 

ними взаємозв'язки: соціально-рольові, психологічні ,  духовні тощо.  

4. Взаємопристосування учасників - вимагає узгодження систем знаків 

вербального і невербального кодів комунікантів, які можуть суттєво 

відрізнятись.  
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5.  Пунктуаційність подій - внесення кожним з учасників комунікації у 

спілкування свого бачення послідовності, упорядкованості подій, причин і 

наслідків, стимулів і реакцій тощо.  

Вивчення сучасних мов було пов‘язане у Великій Британії з освітою 

―джентльменів‖. Особливим у навчанні мов для ХІХ ст. в шкільній освіті 

став граматико-перекладний метод, якій, за А.П.Р. Говаттом, можна 

називати ―граматичний шкільний метод [2,с.131]. Граматико-перекладний 

метод став спробою пристосувати традиційні методи навчання мов до 

вимог школи. Головною рисою стала заміна традиційних текстів, на основі 

яких здійснювався граматичний розбір мовних явищ і навчання перекладу, 

на використання речень-зразків (exemplificatory sentences). Підручники 

містили різноманітні вправи, типові речення для перекладу не тільки з 

іноземної мови, а й на неї, що було ще однією новою рисою граматико-

перекладного методу. Застосування граматико-перекладних речень 

дозволяло представити учням на їх основі граматику в більш 

сконцентрованому і зрозумілому вигляді, ніж це можна було зробити на 

основі текстів.  

Тенденції розвитку сучасного соціокультурного спілкування істотно 

змінюються, що зумовлено впливом науково-технічного прогресу і 

науково-технічної революції. Однак, як зазначає Й. Стернін, 

найважливішою причиною цих змін є персоніфікація особистості студента 

[4, 52]. Персоніфікація особистості — усвідомлення людиною індивіду-

альної неповторності, несхожості на інших людей. Персоніфікація впливає 

на мобільність, культуру особистості, почуття власної гідності, духовні й 

матеріальні потреби. Із персоніфікацією пов'язані вибір цінностей, 

прийняття самостійних рішень; зменшується час, протягом якого людина 

спілкується з близькими їй людьми, але, відповідно, збільшується час 

комунікації з новими, часто чужими і неприємними людьми; зростає 

дистанція між поколіннями; збільшується кількість мікрогруп у 

колективах, кількість об'єднань студентів за груповими інтересами. 

Персоніфікація об'єктивно стала причиною ускладнення 

міжособистісного спілкування, збільшення комунікативних конфліктів та 

інших типів непорозумінь у спілкуванні людей. Цим і зумовлена необхід-

ність формування культури спілкування, оскільки вона є важливим 

чинником суспільної інтеграції. 

Найкраща ситуація у навчання сучасних мов і їх місце в навчальних 

програмах середніх шкіл була створена в Англії.  Визначною подією тут 

стало створення в 50-ті роки ХІХ ст. системи публічних екзаменів, 

контрольованої університетами. Наслідком введення цих екзаменів стала 

закономірність визначення змісту мовної освіти (language teaching syllabus) 

та теоретичних принципів її здійснення для вчителів. Саме завдяки 
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публічним екзаменам (public exams) була закріплена пріоритетність 

граматико-перекладного методу [2, p. 133]. Центральним мотивом 

запровадження публічних екзаменів було породжено потребою створення і 

дотримання академічних стандартів в освіті для дітей представників 

середнього класу і наведення порядку в освіті цього прошарку населення 

(поза межами публічних шкіл). На той час існували різні типи шкіл і стало 

необхідним, створити певну структуру, яка б здійснювала  чіткий контроль 

і визначала освітні стандарти. Тому в Англії до вирішення питань мовної 

освіти було залучено університети. На думку авторів цього проекту, це 

розраховувалося на зменшення втручання держави і церкви в освітні 

справи. Тому у 1858 р. в Оксфорді і Кембриджі була запроваджена система 

місцевих екзаменів (local examinations). Уведення даних екзаменів 

підвищило статус сучасних мов у змісті шкільної мовної освіти, оскільки 

їх було включено до навчальної програми поряд із класичними мовами 

[1, с. 17]. Однак досить скоро сучасні мови втратили свій академічний 

престиж через пов‘язаність із ―місцевими екзаменами‖. Втручання 

університетів у розробку навчальних програм для середніх шкіл стало 

перешкодою в реформуванні мовної освіти, навчання іноземних сучасних 

мов в кінці ХІХ ст., вимагаючи від сучасних мов ―академічної 

респектабельності‖ [1, с. 18]. Вони посіли місце серед факультативів (soft 

options). Таке  ставлення до навчання сучасних мов поширилося і на 

університети, тому університети неохоче запроваджували освітні ступені із 

сучасних іноземних мов. У Кембриджі такі було введено лише у 80-ті роки 

ХІХ ст., а в Оксфорді – на 20 років пізніше на початку ХХ ст. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого 

розвитку в цьому напрямку. Аналіз історичних та соціокультурних 

чинників, що сприяли зародженню і розвитку соціокультурної освіти у 

Великій Британії, її цілей, завдань та суті, свідчать про складність та 

багатогранність проблеми, потребу її подальшого теоретичного та 

прикладного вивчення, розроблення програм практичної реалізації з 

урахуванням регіональних та соціокультурних  особливостей. Тому 

зростає необхідність у розробці  педагогічних аспектів навчання мов, 

визначення цілей, змісту, методів і форм навчання, що стане  науковою 

основою теоретичної діяльності та практичним способом внесення 

покращень у мовну освіту в ході навчального процесу.  

Таким чином, стаття розглядає мовні стратегії як механізми освоєння 

і користування іноземними мовами в багатомовному культурному просторі 

Великої Британії. Їх сукупність є основним культурним комунікаційним 

засобом, провідним елементом соціалізації особистості, її аккультурації. 

Спираючись на досягнення таких наук, як семіотика (аналіз знакового 

представництва мови), лінгвістика (аналіз природних мов), культурна 
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семантика (аналіз мови як засобу відображення смислу) педагогіка 

розглядає мовні стратегії як засіб розуміння народами їх соціокультурних 

відмінностей, осягнення цих відмінностей як унікального формовитвору 

єдиної людської сутності, досягнення на цій основі їх (особливостей) 

толерантного сприйняття. Вони розглядаються як засіб подолання 

непорозуміння (неадекватного розуміння), яке завжди виникає при 

комунікації культур у багатокультурному європейському просторі.  

Отже, процес навчального спілкування, його атмосфера, тональність, 

кінцевий результат, успіх або невдача значною мірою залежать від 

комунікативної майстерності студентів. Важлива складова комунікативної 

майстерності — індивідуальний стиль спілкування, вироблення якого є 

завданням навчального процесу та кожного студента – майбутнього 

вчителя. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРИЙНЯТТЯ ТА 

РОЗУМІННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ ДІЄСЛІВ 

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ  

 

Вступ. В комунікативному процесі іншомовного мовлення провідну 

роль відіграють психолінгвістичні особливості головних частиномовних 

одиниць речення в мовній діяльності особистості при продукуванні та 

сприйнятті мовлення. В лінгвістичних студіях сьогодення дослідження 

розвитку й застосування мовленнєвої здатності як психічного феномена, її 

реалізації в механізмах породження та сприйняття іншомовного мовлення 

у проекції на психічну діяльність людини в її соціально-культурній 

взаємодії відбуваються в переважно психолінгвістичному напрямку і 

визначаються як маргінальна ланка в комунікативному процесі 

іншомовних реченнєвих утворень. У цій дефініції лінгвісти-дослідники 

зосереджують увагу на предметній спрямованості психолінгвістичних 

досліджень, зокрема, на продукуванні, сприйнятті та формуванні мовлення 

[1, 11].  

Так, О. Леонтьєв розмежовує два напрями психолінгвістичних 

досліджень: орієнтовані на моделювання мовленнєвої діяльності та 

спілкування й на моделювання мовної здатності. У другому напрямі він 

виділяє психосемантику, представлену в наукових працях О. Артемьєвої, 

В. Петренка, О. Шмельова, а також напрям досліджень внутрішнього 

лексикону, очолюваний О. Залевською. Перший підхід тяжіє до 

комунікативної проблематики, другий - до когнітивної [5, 148-149].  

На думку дослідниці О. Селіванової, відповідно до положень 

О. Леонтьєва, потрібно виділити психолінгвістику мовленнєвої діяльності, 

головними проблемами якої є породження та сприйняття мовлення, до якої 

долучаються психолінгвістика тексту та дискурсу комунікативного 

спрямування; а також психолінгвістику мовної здатності, проблематика 

якої лежить у площинах психосемантики, проблем внутрішнього 

лексикону, мовної свідомості, асоціативної граматики, мовної особистості 

[8, 241-242].  

І в цьому зв'язку ми вважаємо за доцільне розглянути англійські 

дієслова волевиявлення, які виступають стрижневим компонентом 

породження та продукування реченнєвих утворень в комунікативному 
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процесі іншомовного мовлення, враховуючи психолінгвістичні 

особливості мовленнєвої діяльності та мовної здатності учасників 

комунікативного спілкування — адресанта та адресата. До таких 

психолінгвістичних характеристик можна віднести: породження 

(продукування) мовлення в прояві волі мовця, сприйняття та розуміння 

дієслів волевиявлення в англійському мовленні.  

Метою нашої роботи є встановлення психолінгвістичних 

особливостей сприйняття та розуміння ментального лексикону англійських 

дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного 

спілкування.  

Основними завданнями вважаємо: 1) визначити основні 

психолінгвістичні особливості в комунікативному процесі іншомовного 

мовлення; 2) встановити модель породження мовлення в прояві волі 

адресанта; 3) висвітлити собливості сприйняття та розуміння англійських 

дієслів волевиявлення в мовленні.  

Отже, розглянемо вживання англійських дієслів волевиявлення в 

комунікативному спілкуванні з урахуванням психолінгвістичних 

особливостей. Спочатку визначимо сам феномен ―волевиявлення‖ та його 

значення.  

Волевиявлення — це зовнішня об‘єктивна форма виявлення волі 

особи.  Для вираження цього бажання людина користується мовою, якою 

вона спілкується. Волевиявлення можна виявити в різний спосіб: усно, 

письмово, за допомогою жесту, певної дії, а також у деяких випадках 

мовчанням 

[3, 175].  

В Оксфордському словнику англійської мови волевиявлення 

“volition” визначаєься як дія прояву бажання [13, 417].  Вираження мовцем 

власного волевиявлення відбуваєтся на мовному рівні з використанням в 

мовленнєвому акті дієслів прояву волі та спонукання до дії.  

Волевиявлення суб'єкта реалізується в мовленнєвому акті наказу, 

прохання, поради, побажання, вимоги, заклику та іншому спонуканні або 

прояву волі.  

Для вираження обов'язковості, забороненості, дозволеності, 

бажаності, вимогливості та інших ситуацій, які зумовлені волевиявленням 

адресанта, вживаються відповідні предикати пропозиційної настанови зі 

значенням волевиявлення на зразок command (v.) - ―наказувати‖, order (v.) - 

―віддавати наказ‖, charge (v.) - ―накладати зовоб'язання, beg (v.) - 

―просити‖, beseech (v.) - ―просити, молити‖, will (v.) - “бажати, веліти‖, 

desire (v.) - ―бажати‖, forbid (v.) - ―забороняти‖ та інші.  

Ми можемо зустрічати прояв волі адресанта в таких комунікативних 

ситуаціях: I beg you to give me that book. (Прохання). He commaned them to 
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go away. (Наказ). Let him talk all night, if he liked it. (Дозвіл). You had better 

leave this work to me. (Порада). I would rather not speak upon this subject. 

(Порада). You may stay here till Monday. (Дозвіл). He should see his father. 

(Обов'язковість). You needn't come. (Необхідність). I dare say you are not 

right. (Рішучість).  

Доцільно зазначити, що в історичному аспекті вживання предикатів 

волевиявлення відбувалося вже в період розвитку та становлення 

англійської мови Єлизаветинської епохи 16-17 століть, зокрема, в творах 

видатних корифеїв пера ранньоновоанглійської мови — комедіях, 

трагедіях, історичних хроніках Вільяма Шекспіра та поемах і сонетах 

Джона Мільтона:  

JULIET: ―Go, ask his name: if he be married, ...‖ - [Romeo and Juliet, Act 

II, Scene 1, line 136]; ROMEO: ―Nurse, commend me to thy lady and mistress.‖ 

- [Romeo and Juliet, Act II, Scene 4, line 182]; SAMPSON: ―Let us take the law 

fo our sides, let them begin.‖ - [Romeo and Juliet, Act I, Scene 1, line 44].  

У вищезазначених рядках в мовленнєвих актах комунікації між 

адресантом та адресатом предикати у формі наказового способу go, ask 

вживаються більше для вираження наказу, тоді як дієслова вольової дії 

commend та let вживаються для вираження мовцем переважно прохання та 

дозволу.  

CAPULET: ―You must contrary me! marry, 'tis time.‖ - [Romeo and 

Juliet. Act I. Scene 5. Line 87]; LADY CAPULET: ―We must talk in secret : - 

nurse, come back again.‖ - [Romeo and Juliet. Act I. Scene 3. Line 8].  

В представлених прикладах мовленнєвих актів ми можемо бачити 

вживання кожним адресантом модального предиката  must для вираження 

свого волевиявлення суворої повинності, обов'язковості відносно 

виконання адресатом відповідної наказової дії.  

Але як відбувається породження мовлення в представлених 

ситуаціях? Які психолінгвістичні характеристики можна виділити в цих 

мовленнєвих актах? Ми спробуємо дати відповідь на ці питання.  

Перш за все, слід зазначити, що породження  або продукування 

мовлення є складним інтенційно, інтерактивно й ситуаційно зумовленим 

психічним процесом формування висловлення та повідомлення на підставі 

мовної здатності особистості, її мовної, комунікативної й культурної 

компетенції. Дослідники цієї проблематики звертають увагу на розбіжність 

термінів «породження» (speech generation) і «продукування» (speech 

production). Зокрема, на цьому акцентує увагу психолінгвіст О. Залевська, 

яка зазначає, що термін «породження» застосовується в генеративізмі, тоді 

як другий термін «продукування» виходить із концепцій радянських 

психологів Л. Виготського і С. Рубінштейна [6, 203]. В американській 

психолінгвістиці розробка проблеми породження мовлення має 
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дескриптивістську й генеративістську направленість. Представники цих 

направлень розробили різні моделі продукування мовлення (Ч. Осгуд — 

класична модель; Р. Уеллз, К. Пайк, Ч. Хоккет, 3. Харрис — модель 

безпосередніх складників, Н. Хомський - концепція породження мовлення, 

В. Левелт — модель породження мовлення).  

В Європі й на пострадянському просторі найбільш визнаною є 

модель продукування мовлення радянського психолога Л. Виготського, 

який називав говоріння мовленнєво-мисленнєвим процесом «переливання 

думки у слово» і представляв продукування мовлення як фазово-ступеневу 

діяльність, яка починається від мотиву - неясного бажання, що зумовлює 

формування думки. Мотив кваліфікується як головна спонукальна ланка 

психічної діяльності людини, що виконує функцію регулятора поведінки і 

породжує думку [4, 358]. Мотив взаємодіє з установкою, яка спонукає його 

до певної комунікативної ситуації і впливає на мотив як готовність до 

конкретної дії з урахуванням попереднього досвіду. Мотив визначає 

подальше формування інтенції адресанта до адресата як превербального 

когнітивно забезпеченого наміру мовленнєвої діяльності, яка впливає на 

формування думки (когнітивної структури майбутнього висловлення) і 

подальшої внутрішньої програми зовнішнього мовлення, тобто зважаючи 

на мотив і породжену ним інтенцію, думка перетворюється на внутрішнє 

слово й через певні етапи вербалізації й семантизації - на зовнішнє слово 

[8, 210].  

Отже, на основі концепцій продукування мовлення можна зазначити, 

що при моделюванні породження мовлення інтенції або спонукання до дії 

мовець спочатку формує образ та думку або когнітивну структуру 

майбутнього висловлення, і потім за допомогою внутрішньої програми 

думка перетворюється спочатку на внутрішнє слово і згодом на зовнішнє 

слово. І в залежності від інтенції адресанта та майбутньої думки мовець 

породжує мовленнєві структури волевиявлення вживаючи такі англійські 

дієслова прояву волі, як beg, beseech, want, wish, desire, intent, mean, must, 

need, have to, should, ought to та інші. 

Наприклад, в реченнях ―I want you to come and dine with me‖, ―I would 

like him to think my proposal over‖ ми можемо припустити, що перед тим як 

сформувати висловлення із дієсловами волевиявлення  “want”, “would 

like” адресант має спочатку визначити мотив наміру або інтенції, потім  

сформувати образ та думку або когнітивну структуру майбутнього 

висловлення, і за допомогою внутрішнього програмування перетворити 

образ на внутрішнє слово і потім зовнішнє слово або висловлення.  Але 

преред тим як формувати думку та образ на іншій мові, в нашому випадку 

англійській, мовець має досконало знати та оперувати лексико-

семантичним рядом дієслів прояву волі при спонуканні адресата до дії. В 
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процесі іншомовної комунікації мовець в певному комунікативному акті 

вираження волевиявлення — наказу, поради, прохання, зовоб'язання тощо 

має чітко виокремлювати потрібні дієслова і перетворювати внутрішню 

думку майбутнього висловлення на зовнішнє реченнєве утворення 

відповідно до мотиву — наміру та інтенції.  

Другою психолінгвістичною особливістю висловлень в 

комунікативному спілкуванні іношомовного мовлення між адресантом та 

адресатом є сприйняття та розуміння адресатом іншомовних 

частиномовних одиниць щодо прояву вольової дії адресанта, тобто дієслів 

волевиявлення.  

Сприйняття мовлення є психічним процесом упізнання інформації, 

що передається, звірення її з наявними у свідомості знаками, подальшої 

обробки й розуміння. Проблема сприйняття мовлення насамперед 

потребує, по-перше, розмежування вузького й широкого тлумачення 

терміна; по-друге, врахування специфіки сприйняття звукового й 

письмового мовлення; по-третє, з‘ясування природи сприйняття мовлення 

з огляду на його суб‘єкт. Вузьке розуміння сприйняття мовлення 

стосується лише першого сенсомоторного етапу (апперцепції), на якому 

мовний сигнал підлягає слуховому (та зоровому) аналізові, виділенню 

акустичних ознак і фонетичній інтерпретації, й розглядається насамперед у 

психології, перцептивній фонетиці й нейрофізіології мовлення. Широке 

тлумачення поєднує перший етап із дальшою мисленнєвою обробкою й 

розумінням змісту повідомлення і є предметом розгляду психолінгвістики, 

теорії мовленнєвої діяльності, психологічної герменевтики. О. Леонтьев 

виокремлює дві ситуації сприйняття: перша - коли відбувається первинне 

формування образу сприйняття, друга - коли здійснюється впізнання вже 

сформованого образу [5, 127].  

Стосовно специфіки сприйняття звукового та письмового мовлення, 

безперечним є факт підпорядкування цих двох специфічних процесів 

певним спільним законам переробки інформації, отримуваної через різні 

сенсорні канали. [6, 238] Той чи інший спосіб сприйняття мають свої 

переваги: слухове сприйняття полегшується наявністю просодичних ознак 

мовлення, зорове - стабільністю знакового масиву, його графічною 

сегментацією.  

Дослідники відзначають, що при слуховому сприйнятті значну роль 

відіграють міміка, жести, ситуація, що перетворює його на змішане - 

слухо-зорове. Природа процесу сприйняття мовлення, безперечно, є 

індивідуальною й ситуаційною. Суб‘єкт сприйняття (адресат) є активним 

як учасник комунікативного акту, так і в плані активізації пам‘яті, 

сенсорних механізмів, мотивації та цілеспрямованості сприйняття 

мовлення.  
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Однак спектр функцій сприйняття мовлення адресатом є значно 

ширшим, адже його діяльність полягає й у впізнанні акустичних сигналів; 

звіренні їх із фонологічним компонентом власної мовної компетенції, 

образом слів, граматичним компонентом; з‘ясуванні комбінаторики та 

контексту для усунення багатозначності, двозначності, невизначеності 

тощо; співвіднесенні з культурною та комунікативною компетенцією, 

досвідом, знаннями; пізнанні ситуації, співрозмовника і, врешті-решт, 

орієнтації на продовження процесу сприйняття або на продукування 

мовлення відповідно до мотивації та потреби. Реципієнт у процесі 

сприйняття не просто чекає, що йому скажуть, а сам прогнозує, висуває 

гіпотезу про те, що може почути або прочитати. Така особливість 

випливає із психологічного механізму ймовірнісного прогнозування як 

передбачення майбутнього, що ґрунтується на структурі попереднього 

досвіду та інформації про поточну ситуацію [2, 101].  

На відміну від сприйняття мовлення, розуміння мовлення є 

когнітивною операцією осмислення й засвоєння інформаційного масиву 

повідомлення або тексту на підставі сприйняття семантичного змісту 

висловлень, їхньої мисленнєвої обробки із залученням імпліцитного плану 

тексту, процедур пам‘яті, тобто власного тезаурусу адресата та знань норм 

комунікації, притаманних певній культурі. Розуміння мовлення 

реалізується у взаємодії усвідомлюваного й неусвідомленого, 

вербалізованого і того, що не підлягає вербалізації, і не є простим 

відтворенням задуму адресанта та змісту його повідомлення, воно є 

творчим процесом звірення сприйнятого з інформацією, що зберігається у 

пам‘яті адресата з урахуванням процедур категоризації, а також обробки й 

переробки інформації, які визначають формування відмінного від 

породженого мовцем змісту, хоч і в межах заданих смислів.  

Однією з компромісних концепцій є модель логогена (The logogen 

model), механізм якої покладений в основу розпізнавання. Ця модель, на 

думку когнітивних психологів, є найбільш оптимальною й доведеною 

експериментально [9, 327]. Вона розроблена американськими психологами 

Дж. Мортоном і Д. Бродбентом у 1979 р. Згідно з нею при сприйнятті 

мовлення враховується поєднання артикуляційної й акустичної інформації 

з контекстною й образом слова. Логоген як образ слова зберігається в 

довгочасній пам‘яті в комплексі фонологічних, семантичних, 

морфологічних ознак й акумулює інформацію про частотність слова та 

його контекстуальне оточення [11], [12].  

Отже, для сприйняття та розуміння контексту дієслів волевиявлення 

та намірів мовця в комунікативному процесі можна виокреслити наступні 

інтерпретаційні ознаки: упізнання; поєднання; звірення; подальша 

мисленнєва обробка.  
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Висновки. В процесі розробки проблеми продукування, сприйняття 

та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення ми встановили 

психолінгвістичні особливості сприйняття та розуміння лексикону 

англійських дієслів прояву волі в комунікативному процесі іншомовного 

спілкування шляхом вирішення основних завдань нашої проблематики: 

1) визначили основні психолінгвістичні особливості в комунікативному 

процесі іншомовного мовлення — це породження (продукування) 

мовлення в прояві волі мовця, сприйняття та розуміння дієслів 

волевиявлення в англійському мовленні; 2) встановили модель 

породження мовлення в прояві волі адресанта - мотив (інтенція, намір), 

задум, внутрішнє програмування, лексико-граматичне розгортання 

висловлення, реалізація висловлення ―на зовнішньому плані‖; 

3) висвітлили особливості сприйняття та розуміння англійських дієслів 

волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ЯК ЗАСОБУ 

РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Домашнє читання визначається необхідним компонентом процесу 

вивчення іноземної мови в цілому та іноземної мови за професійним 

спрямуванням, зокрема. Читання передбачає активну роль читача, яка 

спрямовується на прийняття та переробку як мовної, так і змістової 

інформації. Інформація  (фактична, соціокультурна, історична, 

країнознавча та з фаху) отримана з текстів для домашнього читання, 

стимулює розвитку критичного та аналітичного мислення, спонукає до 

ініціативного мовлення, в якому студенти вчаться відображати свої 

суб‘єктивні погляди, інтереси та життєву позицію. 

У процесі читання художнього тексту виділяють три етапи: 

розкриття основної сюжетної лінії; обговорення подій, дій та вчинків 

персонажів, їх оцінка; визначення ідеї твору, інтерпретація тексту. Для 

формування адекватних умінь читання велике значення має характер 

текстів: їхній зміст, інформативність, цікава фабула тощо. Від якості 

текстів залежить мотивація читацької діяльності студентів. Тексти для 

читання виконують навчальні функції, які сприяють успішному 

оволодінню мовою. Виділяють чотири головні функції іншомовного 

тексту: 

1. Функція збагачення і розширення знань, головним чином 

лексичних. У процесі читання студенти отримують завдання знайти певні 

слова чи словосполучення і з‘ясувати їхнє значення; знайти і виписати 

слова чи структури за якоюсь конкретною ознакою; назвати слова, які були 

використані в певній ситуації тощо.  

2. Функція тренування, мета якої полягає в тому, щоб засвоїти 

лексико-граматичний матеріал, з одного боку, а з іншого – забезпечити 

покращення техніки читання і використання певного мовного матеріалу у 

відповідях на запитання викладача, у процесі вільного чи близького до 

тексту переказу.  

3. Функція розвитку усного мовлення на основі прочитаного тексту: 

переказ тексту своїми словами, драматизація окремих епізодів, 

вигадування продовження фабули тексту або іншого початку, бесіда за 

окремими проблемами, які розкриваються в тексті тощо.  
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4. Функція розвитку смислового сприйняття тексту – його розуміння. 

Завдання такого характеру спрямовані на виконання вправ, які 

допомагають долати труднощі, що виникають на шляху розуміння тексту 

[11]. 

Практика навчання і багатоцільовий характер домашнього читання 

вимагають зосередження роботи над прочитаним удома текстовим 

матеріалом на одному (окремо взятому уроці) і збільшити частотність 

проведення уроків з домашнього читання (наприклад, один урок з 

чотирьох). Лише таким чином можна зберегти інтерес до прочитаного 

матеріалу і забезпечити формування у студентів відповідних мовних 

навичок та розвитку вмінь. Не можна забувати про повчальний характер 

аспекту «домашнє читання», де сам зміст і належним чином організована 

робота з ним повинні стати потужним стимулом до мотивації навчання. На 

уроці домашнього читання акцент переноситься на відображення 

прочитаного в спілкуванні, (як у вигляді передачі змісту, так і під час 

обговорення), тобто на комунікативне читання. Якість мовної творчості 

студентів у межах засвоєного матеріалу може бути досягнута за 

допомогою організації спеціального комплексу завдань, спрямованих на 

вивчення прийомів смислового згортання і розширення тексту. Успішна 

реалізація всіх перерахованих вище завдань нерозривно пов'язана з 

організацією навчального матеріалу для домашнього читання. 

Одним з напрямків формування критичного мислення є технологія 

«Читання та письмо для розвитку  критичного мислення на заняттях з 

домашнього читання». 

Використання домашнього читання для розвитку навичок 

критичного мислення, разом із фаховою і соціальною компетентністю, 

забезпечує конкурентоздатність і мобільність освіченої людини на ринку 

праці, її готовність жити і працювати в умовах неперервних змін [1]. 

Критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається 

на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності 

та діяльності інших [2]. Відповідно, формування навичок критичного 

мислення передбачає розвиток здатності студентів аналізувати навчальну 

інформацію з позиції логіки та особистісного підходу з метою 

використання отриманих результатів як до стандартних, так і 

нестандартних ситуацій і проблем, а також здатність ставити нові 

запитання, знаходити аргументи, приймати незалежні продумані рішення 

[3]. 

Основними ключовими елементами критичного мислення є: 

самостійність; етапність (починається з постановки питання і подальшого 

визначення проблеми); переконливість аргументації; застосування певних 

прийомів, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну 
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методологію опрацювання інформації; обґрунтованість (передбачається 

використання відповідних критеріїв - положень, які бере до уваги 

критично мисляча людина, оцінюючи ідеї у процесі їх аналізу) тощо. 

При цьому навчальний процес, побудований на засадах критичного 

мислення, характеризується такими особливостями [4]: 

1. У навчання включаються завдання, розв'язання яких потребує 

мислення вищого рівня. 

2. Навчальний процес обов'язково організований як дослідження 

студентами певної теми, що виконується шляхом інтерактивної взаємодії 

між ними. 

3. Результатом навчання є не засвоєння фактів чи чужих думок, а 

вироблення власних суджень через застосування до інформації певних 

прийомів мислення. 

4. Критичне мислення потребує від студентів достатніх навичок 

оперування доказами та формулювання умовиводів. Сюди ж відноситься і 

здатність знаходити та інтерпретувати оригінальні документи та джерела 

інформації, аналізувати аргументи, обґрунтовувати висновки міцними 

доказами. 

5. Студенти повинні бути вмотивовані до обговорення проблеми, а не 

намагатися уникнути її розв'язання. Вони мають працювати всі разом, щоб 

досягти спільного консенсусу. 

Тексту відведено пріоритетну роль: його читають, переказують, 

аналізують, трансформують, інтерпретують, складають, за ним 

дискутують. Студенту потрібно ознайомитися з текстом, виробити власну 

думку, висловитися доказово, упевнено. При цьому поняття «текст» 

трактується досить широко: це і письмовий текст, і відеоматеріал (фільм), і 

мовлення викладача або студента під час обговорення тексту. 

Дуже важливо уміти слухати й чути іншу точку зору, розуміти, що 

вона має право на існування. Викладачеві відведено роль координатора. 

У психолого-педагогічній літературі названо чотири етапи 

формування критичного мислення учнів [2; 3]. 

Перший етап – актуалізація знань, пробудження інтересу до теми, 

визначення мети вивчення конкретного матеріалу. 

Другий етап – осмислення нової інформації, критичне читання. 

Третій етап – роздуми або рефлексія, формування власної думки 

стосовно навчального матеріалу. 

Четвертий етап – узагальнення й оцінка інформації (проблеми), 

визначення способів її розв'язання, з'ясування власних можливостей. 

Нині в спеціальній літературі (наприклад, [4-7]) наведений 

достатньо широкий спектр методичних прийомів та технологій, 
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спрямованих на формування навичок критичного мислення. До основних із 

них належать такі. 

1. Технологія критичного мислення "Milestones". 

Ця технологія спрямована на визначення послідовності дій у 

процесі вирішення певної проблемної ситуації. Для цього студенти 

вибудовують план вирішення проблеми крок за кроком, обґрунтовуючи 

обрану послідовність. 

2. "Мозкова атака" - це ефективний метод колективного 

обговорення, пошуку рішень, що здійснюється через вільне накопичення 

ідей з певної теми, вираження поглядів усіх учасників. Цей метод дає 

змогу групі студентів використовувати свої інтелектуальні можливості для 

швидкого та ефективного виконання завдання. 

3. Асоціювання - прийом навчання, який закликає учнів вільно і 

відкрито висловлювати свої думки для визначення зв'язків між окремими 

поняттями, тому, сприяє розвитку соціальних, інформаційних, 

полікультурних компетенцій, спонукає студентів до саморозвитку, 

самоосвіти, продуктивної діяльності. Цей прийом передбачає визначення 

основного поняття, формування переліку додаткових понять, які мають 

прямий або асоціативний зв'язок із центральним поняттям, та встановлення 

зв'язків поміж усіма поняттями. 

4. П'ятихвилинне есе - невеличкий твір, який використовується 

наприкінці уроку, щоб допомогти студентам краще зрозуміти свої думки з 

вивченої теми та дати можливість викладачу проаналізувати, що 

відбувається в класі на інтелектуальному рівні. П'ятихвилинне есе ставить 

перед студентами два завдання: написати, що дізналися з теми; поставити 

запитання - «Що залишилось незрозумілим». Ці відповіді вчителі можуть 

використовувати під час планування наступного уроку. 

Використання цих та інших прийомів створює можливості для 

розвитку у студентів навичок критичного мислення, які пов'язані з умінням 

добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, 

а також викладати результати її аналізу в стислій формі. 

Отже, критичне мислення становить собою когнітивну аналітико-

синтетичну здатність до поетапного аналізу, логічно аргументованого 

судження щодо змісту та форми текстів, а також самостійність, 

незалежність мислення від існуючих стереотипів, результатом чого є 

формування власної позиції щодо будь-яких текстів і ситуацій в цілому.  

Водночас необхідно підкреслити один принциповий момент, 

пов'язаний із використанням методичних прийомів для розвитку навичок 

критичного мислення, який інтуїтивно зрозумілий, однак, на наш погляд, 

недостатньо акцентований як в теоретичних розробках, так і в практичній 

діяльності. 
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Критичне мислення корисне не як окремий феномен, а як засіб для 

досягнення деякої корисної мети, тому застосування будь-якого 

методичного прийому повинне закінчуватись констатацією факту її 

досягнення. Якщо постійно не акцентувати увагу студентів на необхідності 

досягнення корисної мети, можна попасти в ситуацію, коли навички 

критичного мислення стануть джерелом звичайного критиканства, прояви 

якого в повсякденній діяльності можуть суттєво ускладнити як 

навчальний, так і виховний процес. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Рижак Л. Університетська освіта в ХХІ сторіччі: філософсько-

синергетичний аспект // Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. - 2009. - Вип. 12. 

- C. 26-35. 

2. Тягло О. В. Критичне мислення: Навчальний посібник. - Х: Основа, 

2008. - 189 с. 

3. Тягло А. В., Воропай Т. С. Критическое мышление: проблема мирового 

образования ХХI века // Постметодика, №3 (35). - 2001. - С. 19-26. 

4. Технології розвитку критичного мислення на уроках історії. З досвіду 

роботи вчителів. - Миколаїв: Наук.-метод. центр Упр. освіти 

Миколаївської міської ради, 2008. - 47 с.  

5. Mario Rinvolucri. Thinking patterns that effect our classroom. // Modern 

English Teacher. - Vol. 5. - N 3. - P. 39-43. 

6. Sherman Jane. Sour own thoughts in your own words. // ELT Sournal. - 1995. 

- Vol. 47/1. - P. 190-198. 

7. Ніколаєва С. Ю., Гринюк Г. А. Сучасні технології навчання 

іншомовного спілкування. - К.: "Ленвінг", 1997. - Вип. 1 (3). - С. 19-53. 

8. Бігич О. Б., Тищенко О. Ж. Навчання домашнього читання англійською 

мовою у середніх навчальних закладах // Іноземні мови. – 2000. – № 2. – 

С. 51–55. 

9. Селиванова Н. А. Литературно- страноведческий подход к отбору 

текстов для домашнего чтения // ИЯШ – 1991. – № 1. – С. 60–64.  

10. Соловова Е. Н. Методика отбора и работы с текстом для чтения на 

старшем этапе обучения школьников / Е. Н. Соловова // ИЯШ – 2007. – 

№ 2.  

11. Стеценко О. О., Яремчук Н. Ю. Оволодіння читанням як видом 

іншомовної мовленнєвої діяльності // Зб. наук. праць. «Менеджмент». – К, 

2009. – №12.  

12. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності у вищому мовному закладі освіти. – К., 2006. 

 



114 

 

Книшевицька Л. В. 

Київський універсітет 

імені Бориса Гринченка, 

м. Київ 

 

EXAMINATION OF READING STRATEGIES OF ESL 

LEARNERS 

 

Reading complex academic texts is a crucial priority for ESL students 

who enroll in various higher education programs . However,  their general 

knowledge of English does not at all guarantee that the students will be 

successful in coping with complex, authentic academic reading genres required 

of them by the syllabi. As instructors of English who teach classes the 

curriculum of which are closely associated with working with various genres of 

readings in academic contexts, we can not help but notice that our students in 

majority are experiencing difficulties in completing reading assignments. This 

might be due to the lack of familiarity either with the genre of academic reading, 

low reading ability in a second language in general, or lack of awareness of 

reading strategies that are necessary in order to cope with the academic reading 

tasks.  Therefore, it is crucial to investigate to what degree our male and female 

ESL students are familiar with the cognitive and metacognitive reading 

strategies, what strategies they generally use, and to what degrees. The present 

study was conducted in order to ramify this stance with academic reading  and 

help ESL students to raise their awareness of the reading strategies in academic 

contexts.   

The theoretical research in cognitively complex process of reading has a 

long history and covers a variety of topics that can be applied to second 

language acquisition as well. Thus, Goodman‘s (1970) seminar article, 

―Reading: A psycholinguistic Guessing Game‖, discusses bottom–up and top-

down processing theory. Bottom–up processing, relates to ―linguistic data –

processing mechanisms‖, where the readers have to identify various linguistic 

signals and arrange them in a certain sequence [12].  Bottom–up processing 

focuses on decoding letters in a word, words in a phrase, sentences in a 

discourse. Top–down processing, on the other hand, engages the learners‘ 

―intelligence and experience in the process of understanding the text‖ [12].  The 

reader infers the meaning of the unknown words and phrases from whole 

context of the text in a manner of a guessing game.. Thus, reading, according to 

Goodman (1967), is a ―puzzle–solving process‖, where readers have to ―decide 

what to retain and not to retain, and move on‖ [3]. Therefore, ESL learners need 
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to master reading skills using both processes simultaneously and in the 

appropriate situation to succeed in academia.     

Various studies have been done in attempt to classify reading strategies 

that can be used by L2 readers that reflect Goodman‘s top-down, bottom-up 

processing theory (e.g. Anderson, 1991; Block, 1986; Pritchard, 1990). [1; 16; 

2]. Block‘s coding system relates reading strategies to two levels: general 

comprehension and local linguistic strategies. General comprehension strategies 

include methods used for ―comprehension-gathering‖ and ―comprehension–

monitoring‖ [16]. These strategies are classified as top-down, reader-centered 

strategies. Local linguistic strategies are concerned with the reader‘s attempt to 

understand specific linguistic units. These would be regarded as bottom-up, text-

centered strategies. 

Another aspect of reading comprehension is related to the theory of 

schemas (Clarke & Silberstein, 1977; Carell, 1987; Carrell & Eisterhold, 1983; 

Widdowson, 1983; Carrell, Pharis & Liberto, 1989) [9; 6; 4; 18; 5 ]. Schemata, 

or schema, have been described by Widdowson, 1983 as ―cognitive constructs 

which allow for the organization of information in long-term memory‖ [18]. 

Researchers Carrell & Eisterhold (1983),  identified three types of schemata: 

content, formal and linguistic. Content schema, according to provides the reader 

with background knowledge; formal schema is associated with the knowledge of 

different genres, language structures, and it deals with text organization, 

vocabulary and grammar [4] . Finally, linguistic schema allows the reader to 

identify even the unknown words from the specific way of their collocation. All 

three schemas are of outmost importance for successful reading comprehension. 

The current research in learning strategies in ESL and EFL settings has 

focused on cross-cultural aspects of using and teaching second language 

learning strategies (Levine, Reves & Leaver, 1996; Dreyer & Oxford, 1996 ) 

[14; 11], considered the influence of gender and motivation on strategy use 

(Kaylani, 1996) [13] and  discussed methods of teaching strategies in EFL 

settings (Dadour & Robbins, 1996; Chamot, Barnhardt, El-Dinary & Robbins, 

1996) [7; 10]. Among these topics, the issue of teaching specific academic-

related language strategies in university and college settings (Chamot & O‘ 

Malley, 1996) plays a very important role in order for the students to succeed 

[8]. Thus, teaching reading strategies seems an indispensable part of success in 

various academic programs.  

 Reading is a complex process that involves aspects of cognition (the 

ability to comprehend the text) and metacognition (the strategic ability to 

manipulate the text in order to achieve a particular goal).  Both aspects are 

crucial in understanding the academic text.  Various factors may influence the 

readers‘ metacognitive knowledge including ―previous experiences, beliefs, 

culture- specific instructional practices , proficiency in L2‖ [17] . Sheorey & 
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Mokhtari (2001) further point out that ―the combination of conscious awareness 

of the strategic reading process and actual utilization of reading strategies 

distinguishes the skilled from unskilled readers‖ [17] . 

Research on examination of metacognitive and cognitive awareness of 

reading strategies among native and non-native readers in ESL or EFL settings 

(Sheorey & Mokhtari, 2001: Mokhtari & Sheorey, 2002) focused on reading 

academic texts, such as textbooks among high school and college students [17; 

15]. However, very few studies had been done that examine cognitive and 

metacognitive strategies of college and university ESL students, focusing 

specifically on a particular reading genre of academic scholarly journal articles.  

 The present study takes up this question investigating the perceptions of 

cognitive and metacognitive awareness of ESL university students. More 

specifically, we hypothesized that gender would be a significant factor in 

selection of cognitive and metacognitive reading strategies. 

The participants in this study were 36 international students (18 females, 

18 males) enrolled in classes that focus on developing academic reading and 

writing skills . In these classes, the students were involved in a variety of 

reading and writing tasks that included reading of a wide range of academic 

journal articles as a part of their preparation for writing secondary and empirical 

research studies.  

The data for this study were collected by means of a reading strategies 

survey modified from the original Metacognitive-Awareness-of-Reading-

Strategies Inventory (MARSI) developed by Sheorey & Mokhtari [17] . The 

modified version was used because reading journal articles requires use of 

specific reading strategies. The specific strategies (cognitive and metacognitive) 

were selected based on the whole class discussions of students‘ use of reading 

strategies. The students were given an academic journal article to read and then 

were interviewed on the use of their reading strategies. The survey was 

developed to determine cognitive and metacognitive reading strategies of non-

native speakers of English.  

The collected data on 29 reading strategies were analyzed, using 

quantitative method of analysis (SPSS) . The analysis focused on the following 

variables: gender, preference for cognitive and metacognitive strategies, and 

tendency and degree of each reading strategy use. In the course of analysis, 

using frequency distribution, t-test method, and correlation analysis of cognitive 

and metacognitive strategies the following statistics were reported: mean, 

standard deviation, and the percentage of use for each strategy. The reliability 

coefficient for overall items, metacognitive items, and cognitive items were 

determined.  

The objective of this study was to examine the use of metacognitive and 

cognitive reading strategies of male and female university ESL students. More 
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specifically, this study focused on reading strategies of university ESL students 

enrolled in  classes with the emphasis on research, in which the students were 

reading academic journal articles. 

The results revealed that, in general, females used slightly more often 

cognitive and metacognitive reading strategies than males. More specifically, for 

example, the mean difference between the use of metacognitive reading 

strategies among males and females was slightly greater than the mean 

difference between the uses of cognitive reading strategies across genders. The 

findings further indicate that females used slightly more metacognitive reading 

strategies than cognitive strategies, and males use more often cognitive 

strategies than metacognitive ones. That males used fewer metacognitive 

reading strategies might indicate that they might be better in top–down 

processing mechanisms, that is in identifying various linguistic signals and 

arranging them in a sequence of a successful reading problem solving. In 

addition, males affectively compensate for strategic manipulation of the text by 

using various cognitive strategies such as activating their background 

knowledge or schemata.   

In contrast, as one could infer from the results females are more detail 

oriented that males and prefer bottom–up processing of information. That is, 

they tend to use diverse factors, such as life experiences, cultural knowledge and 

situational sensitivity during the reading process. They have a better strategic 

ability and employ metacognitive strategies in order to comprehend the text in a 

slightly larger degree than males. This gendered approach to selection and use of 

cognitive and metacognitive reading strategies could have useful implications 

for successful reading group activities in which both genders would complement 

each other in the application of text processing skills.  

The results also showed that all the participants used metacognitive and 

cognitive strategies linearly. That is, when the participants read academic 

journal articles, they used a similar number of metacognitive and cognitive 

strategies. Such discovery indicates that reading academic journal articles 

requires both types of strategies in order to comprehend the texts.  

The fact that the correlation of cognitive and metacognitive strategies 

across genders was not statistically significant might be explained by the 

relatively small number of participants(n=36).  More correlational studies need 

to be done among gender, cultural, and educational variables. Finally, 

participants mainly were ESL students coming from Asian cultures; therefore,  

the findings might vary with the different population or settings.  

 The results of this study, however, can not be conclusive. Even though 

the outcome of this study does indicate that females in general used more 

reading strategies, it does not suggest that males are not aware of these 

strategies. Instead, males may not use them when needed.  In addition, the use of 
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reading strategies may not guarantee that students would still understand the 

text. More research has to be conducted with a larger number of participants, 

addressing the use of cognitive and metacognitive reading strategies in academic 

settings.  
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РОЗВИТОК АНАЛІТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ" ЯК ЧИННИК 

ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

На початку третього тисячоліття поглиблюються та прискорюються 

загальносвітові соціально-економічні, політичні, соціокультурні процеси, 

які визначають розвиток людства на сучасному етапі його життєдіяльності. 

Глобальні суспільні зрушення мають систематичний, швидкий, 

незворотний характер. Вони зумовлені науково-технічним прогресом, 

швидкою інформатизацією та комп‘ютеризацією, демократизацією 

суспільного життя у більшості країн світу. 
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Найбільш відповідальною в цих умовах є роль освіти. Саме освіта 

має безпосередній та найбільший вплив на особистість і суспільство. 

В умовах переходу до постіндустріального суспільства важливого 

значення набуває формування високорозвиненого та ерудованого в певній 

галузі знань спеціаліста. Специфікою цього процесу часто є становлення 

світогляду молодої людини, а також розвиток конгруентної особистості, її 

аналітичних, креативних здібностей. З іншої сторони, з розвитком 

науково-технічного прогресу збільшується запит на людей із технічним 

мисленням. Тому головним завданням української освіти в сучасних 

інтеграційних процесах є забезпечення відповідності кадрів 

висококваліфікованих фахівців до швидко змінюваної матеріально-

технічної бази виробництва. Це, своєю чергою, актуалізує питання про 

логічну культуру мислення студента як майбутнього фахівця, його 

здібність до самостійного навчання, вміння досягати поставленої мети в 

контексті різноманітних сучасних реформ освіти. 

Здатність здійснювати аналіз певного виду діяльності або процесу 

для вирішення кола професійних завдань з допомогою різноманітних 

методик та засобів автоматизації, підтримки прийняття рішень становлять 

сутність аналітичної компетентності. Аналітична компетентність 

необхідна для вирішення кваліфікаційних фахових завдань як одним із 

ключових складників професійної компетентності сучасних фахівців 

міжнародної інформації. Вона є головним компонентом здатності 

теоретизувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки між явищами, 

становить основу загальних здібностей і необхідна для успішного освоєння 

людиною різних видів діяльності. У психолого-педагогічній літературі під 

аналітичними здібностями розуміють наявність у людини схильності 

виявляти суттєві зв‘язки та відношення між різними елементами 

інформації, здатності на основі аналізу конкретної ситуації будувати її 

цілісний образ. На підставі досліджень, проведених С. М. Шевченком, 

деякі автори, зокрема С. Рубінштейн, О.Тихомиров, А. Ждан, А. Реан, 

Л. Столяренко, М. Гриньов зазначають, що аналітичне мислення є 

основним інструментом наукового пізнання. Більшість учених визначають 

його як таке мислення, що здійснюється за допомогою логічних операцій, 

відповідно до яких явища та предмети розглядаються за окремими та 

спільними ознаками [1]. 

Аналітичні навички відображають нашу здатність розуміти та 

вирішувати проблеми з використанням інформації, якою ми володіємо. Ці 

навички є надзвичайно важливими для нашого професійного, соціального 

та інтелектуального життя. В результаті, студенти мають вагомі підстави, 

хотіти поліпшити або розвинути свої аналітичні навички. Але в той же час 

це не так просто.  
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Аналітична діяльність в узагальненому вигляді складається з певних 

етапів:  

1) виокремлення реального об‘єкта з навколишнього середовища та 

виділення взаємодії системи з неї, результатом чого є структурна модель; 

2) визначення елементів системи для забезпечення виявлених властивостей 

системи, результатом чого є визначення властивостей системи та 

властивостей окремих частин;  

3) встановлення взаємодії виявлених елементів системи, результатом 

чого стає логічна структура системи;  

4) пояснення властивостей системи як цілого, емерджентних 

властивостей та підсистем;  

5) визначення функцій елементів та підсистем у виявленій логічній 

структурі системи;  

6) визначення цілей системи у термінах виявлених функцій 

елементів та підсистем, для чого необхідно співвідношення станів системи 

та зовнішнього середовища;  

7) виявлення перемінних системи, що припускають зміни та 

парламентів, які можна лише спостерігати, але не цілеспрямовано 

змінювати, результатом якого є виникнення завдань керування системою 

для виведення її у термінальний стан;  

8) вплив на систему з метою виведення системи у заданий цільовий 

стан [5]. 

Здатність до аналізу - корисна якість, яка може стати в нагоді і на 

робочому місці, і в повсякденному житті. Для розвитку аналітичних 

здібностей, загалом, потрібно аналізувати. Причому не тільки вирішувати 

завдання, які вимагають аналітичного підходу, а й намагатися 

застосовувати подібні способи підходу до проблем, у повсякденному 

житті. 

У статті висвітлимо деякі методи розвитку аналітичних здібностей, 

які б могли використовуватися викладачами ВНЗ на лекціях та практичних 

заняттях та студентами для самовдосконалення. 

По-перше виконуйте математичні завдання.  Рішення математичних 

задач є одним з найбільш поширених способів поліпшення аналітичних 

навичок. Математика дуже логічна наука і задачі з математики 

структуровані таким чином, що в результаті, математичні задачі є одним з 

найпростіших способів покращити аналітичні здібності. 

По-друге використовуйте у навчальному процесі мозкові штурми. 

Одним з прикладів таких навчальних елементів є логічні головоломки. 

Логічні головоломки розрізняються і включають в себе кросворди, загадки, 

судоку і багато іншого. Зрештою, мозкові штурми представляють собою 
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цікавий спосіб активно розвивати свої аналітичні навички, весело 

проводячи час. 

По-третє приєднуйтесь до дискусійний клубів. Це ще один дієвий 

спосіб поліпшити аналітичні навички.  

Так само існують так звані пасивні техніки розвитку аналітичних 

знань. Одна з найважливіших речей у розвитку аналітичних навичок - це 

створення міцної бази знань. Чим більше ви накопичуєте знань, і чим 

більше ви знаєте про світ, тим більше інструментів та інформаційних 

технологій  ви використовуєте при вирішенні завдань. 

Аналітична діяльність фахівця у процесуальному контексті є 

постійно змінюваним процесом виконання процедур, що забезпечуються 

відповідними аналітичними здібностями:  

- отримання знань у процесі мислення;  

- застосування та формування нових понять та ментальних 

(інтелектуальних) моделей;  

- виключення та перетворювання існуючих ментальних моделей;   

- формалізація ментальних моделей;  

- застосування ментальних моделей для вирішення проблеми, яка 

виникла;  

- інтерпретація результатів моделювання;  

- формування керуючих впливів на реальну систему.  

Для того, щоб успішно виконувати вищезазначені процедури, а в 

цілому – здійснювати аналітичну діяльність фахівець має 

характеризуватися особливими якостями, представленими 

інтелектуальними здібностями, креативністю, рефлексивністю, 

вмотивованістю, що ґрунтуються на специфічних професійних знаннях 

щодо сутності аналітики, рефлексивних механізмів, особливостей 

використання аналітичних та синтетичних процедур у професійній 

діяльності тощо. Отже, зміст професійної підготовки та післядипломної 

освіти фахівців має бути спрямованим на розвиток їх аналітичних 

здібностей, що передбачає впровадження як традиційних форм та методів 

навчання, спрямованих на усвідомлення сутності аналітичної діяльності, 

так і нетрадиційних, які активізують мисленнєву діяльність фахівців, 

стимулюють професійну рефлексивність, критичність, гнучкість щодо 

оперування вже існуючими ментальними моделями.  
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО СПІЛКУВАННЯ  

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

 

Вступ. Сучасний етап розвитку нашого суспільства,прагнення 

України ввійти в європейський простір, нові освітні стандарти до 

особистості фахівця, його здібностей та багато інших факторів 

зумовлюють потребу у висококваліфікованих спеціалістах,як у 

міжнародному просторі, так і в Україні. Таким чином, все більше уваги 

приділяється проблемі викладання іноземних мов з урахуванням потреб 

майбутніх фахівців.Саме такі фахівці є більш мобільними і 

конкурентоздатними у виборі місця роботи. Володіння мовами сприяє 

зближенню народів і збільшує шанси молодих фахівців на досягнення 

бажаного в їхній професійній діяльності.Методично виправданою є, таким 

чином, комунікативно-психологічна підготовка з іноземної мови у вищому 

навчальному закладі (ВНЗ), що припускає формування в студентів 
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здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, 

наукових сферах і ситуаціях. 

Мета статті – науково обгрунтувати особливості формування 

комунікативної  психологічної готовності студентів ВНЗ до спілкування 

іноземною мовою. 

Реформація освіти в Україні, що є частиною загальноєвропейських 

освітніх перетворень, передбачає усунення недоліків системи освіти 

попередніх років, одним з яких була недостатня мовна підготовка 

студентів вищих навчальних закладів [9]. 

Науковий інтерес до проблеми формування комунікативно-

психологічної  компетентності значно підсилився. Теоретичні дослідження 

виявили, що спілкування з точки зору психологічного аспекту та його 

культури, передбачає вивчення цього феномена як міжособистісної 

взаємодії, його ролі у детермінації психічних процесів, функцій та станів. 

У психологічній науці спілкування є одним з найважливіших аспектів 

дослідження. Дослідження зосереджується на проблемах міжособистісних 

взаємин (О. О. Бодальев, М. М. Обозов); спільної діяльності 

(Н. М. Корнеєв, М. І. Пірен); структури діалогу (В. Т. Циба) [2]. 

Поняття іншомовної комунікативної компетентності не має єдиного 

тлумачення. Н. А. Сура, Н. Б. Завіниченко та ін. тлумачать її як 

особливість особистості, яка характеризується обсягом і характером 

засвоєних знань, умінь, навичок іноземної мови, що формується у процесі 

моделювання іншомовної професійної діяльності. Г. А. Китайгородська, 

О. О. Леонтьєв,  Л. І. Божович та ін. розглядають предмет комунікативної 

компетентності як спосіб вільного спілкування.  

Проблема формування іншомовної комунікативної готовності у 

студентів ВНЗ до спілкування іноземною мовою вимагає дослідження 

таких понять як:«спілкування», «комунікація», «компетентність», 

«психологічна готовність» та з‘ясування їх сутності. 

Спілкування – це взаємодія людей, яка полягає в обміні 

інформацією, діями та у встановленні взаєморозуміння.Спілкування – 

явище глибоко соціальне. За змістом спілкування охоплює всі царини 

людського буття та діяльності, об‘єктивні та суб‘єктивні їх прояви. 

Спілкування між людьми відбувається при передаванні знань, досвіду, 

коли формуються різні вміння, навички, погоджуються та координуються 

спільні дії тощо. 

Отже, спілкування – універсальна реальність людського буття, яка 

породжується і підтримується різноманітними формами людських 

стосунків.У спілкуванні виявляється людська сутність, через спілкування 

(комунікацію) людина реалізує себе, стверджує, вирішує питання, 

проблеми. Якщо взяти сферу моральності, то спілкування є цариною 



125 

моральності (В. Малахов), тому що людська моральність виявляє себе не у 

свідомості і навіть не у діяльності, а саме в спілкуванні. Без спілкування 

неможливе існування людини і людського суспільства [5]. 

Якщо спиратися на прийняту у соціальній психології структуру 

спілкування, що включає перцептивний, комунікативний й інтерактивний 

аспекти, то комунікативну компетентність можна розглядати як складову 

спілкування. Тоді комунікативний процес розуміється як «інформаційний 

процес між людьми як активними суб'єктами, з урахуванням відношень 

між партнерами». Тобто, виникає «вузьке» поняття «комунікація». 

Термін «комунікація», який з‘явився у науковій літературі на 

початку ХХ століття, використовується для позначення засобів будь-яких 

об‘єктів матеріального та духовного світу, процесу передачі інформації від 

адресата до слухача, та навпаки (обмін думками, враженнями, ідеями, 

емоціями, настроями і т. ін. в людському спілкуванні). У вітчизняній 

літературі поняття «спілкування» та «комунікація» найчастіше вживаються 

як синоніми. Семантично «спілкування» і «комунікація»майже збігаються, 

бо означають «спільність», «з‘єднання», «повідомлення».В зарубіжній 

лінгвістичній літературі термін «комунікація» розуміється як обмін 

думками та інформацією у формі мовленнєвих або письмових сигналів, що 

само по собі є синонімом терміна «спілкування». 

Компетентність – проінформованість, обізнаність, авторитетність. 

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло 

питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Компетентність 

також визначається як набута у процесі навчання інтегрована здатність 

особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізовуватися на практиці. 

 Компетентність працівника – це ступінь його кваліфікації, яка 

дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним [3]. 

Поняття психологічна готовність до діяльності було введено в 

психологічний обіг в 1976 році білоруськими дослідникам М. І. Дьяченко і 

Л. А. Кандибовичем. Психологічна готовність – це виявлення суті 

властивостей і стану особистості. Психологічна готовність включає в себе 

з однієї сторони запас професійних знань, умінь і навичок; з іншої – риси 

особистості: переконання, педагогічні здібності, інтереси, професійна 

пам'ять, мислення, увага, спрямованість думки, працездатність, 

емоційність, моральний потенціал особистості, що забезпечать успішне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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виконання професійних функцій. Цілеспрямоване формування професійної 

уваги, пам‘яті, уявлення є важливим фактором підвищення психологічної 

готовності.  

Однією з форм взаємодії суб‘єкта і об´єкта діяльності, ланкою, яка 

зв‘язує суспільно-історичний досвід з колективною діяльністю, виступає 

мова. 

Мова як найважливіший засіб людського спілкування виступає 

також засобом пізнання, мислення. Завдяки цьому комунікація між 

людьми є основним механізмом становлення людини як істоти соціальної, 

засобом впливу суспільства на особистість. 

Мова також є основною формою національної культури і 

насамперед – першоосновою літератури. Спілкуючись між собою, люди 

користуються реченнями. Отже, речення – основна одиниця спілкування. 

Мова існує у вигляді різноманітних актів мовлення, повторюваних усно і 

зафіксованих за допомогою письма. Кількість мовленнєвих ситуацій 

нескінченна, тому що їх змістом є оточуючий нас світ. Відповідно, 

нескінченна і кількість наших повідомлень. Як же в такому випадку 

оволодіти мовою? 

Відомо, що, наприклад, В. Шекспір, Л. Толстой обходились у своїх 

творах словником, який становив 20-25 тисяч слів. Дипломований 

перекладач іноземної мови знає 4-6 тисяч слів. У межах повсякденного 

спілкування ми користуємося приблизно 2 тисячами слів. Як же нам 

вдається обмежити нескінченність світу [8]? 

Справа в тому, що величезна кількість комунікативних завдань 

зводиться до комбінації із обмеженої кількості комунікативних інтенцій, 

як арифметична задача будь-якої складності складається із послідовних дій 

складання, віднімання, множення, ділення. У наших мовленнєвих актах ми 

інформуємо, переконуємо, звертаємось із проханням, погоджуємося, 

ділимося думками та оцінками. Але, незважаючи на різноманіття 

комунікативних ситуацій, число «типових» комунікативних завдань 

невелике, а відповідно до цього – невелике й число їх стандартних рішень. 

Ми говоримо тільки про те, що цікавить нас самих та наших 

співрозмовників. Чим частіше повторюється деяка комунікативна задача, 

тим кращими стають засоби її мовленнєвої реалізації. 

Комунікація як діяльність потребує розвитку автоматизованих 

навичок, творчих мовленнєвих вмінь та «відчуття мови». Безумовно, 

знання, особливо лексичні, граматичні, фонетичні, становлять основу, з 

якої розвиваються навички цієї діяльності. Але головна вада навчального 

процесу у ВНЗ полягає в тому, що студенти, вивчаючи мову, не володіють 

нею, тобто не вміють застосовувати вже набуті знання в конкретній 

мовленнєвій ситуації. 
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У наш час, коли гуманізація всіх сфер життя є провідною тенденцією 

при розв´язанні будь-якої проблеми, впливова сила мови повинна 

активізуватися. Виникає велика потреба у використанні мовних засобів під 

час спілкування один з одним і з іншими людьми, тобто виникає проблема 

володіння комунікативними навичками та мовленнєвими вміннями на 

достатньому рівні. Володіти такими вміннями та навичками – це означає 

вміти правильно вибрати стиль мовлення, підкорити форму мовленнєвого 

висловлювання завдання спілкування, застосувати ефективні мовленнєві 

засоби. 

Під час спілкування необхідно врахувати такий момент: мовленнєві 

навички за своєю природою є механічними, стереотипними. Комунікативні 

вміння мають творчий характер: умови спілкування ніколи не 

повторюються повністю. Згадайте давньогрецького філософа Геракліта: 

«Ніхто двічі не може увійти в одну річку, через мить і він не той, і річка 

інша». Отже, кожен раз відповідно до ситуації спілкування людина 

підбирає необхідні мовні засоби та мовленнєві навички. Тому прийоми та 

форми навчання комунікативних вмінь повинні відрізнятися від прийомів 

навчання мовленнєвим навичкам [8]. 

Під поняттям «комунікативні вміння» розуміємо, насамперед, 

володіння різними функціональними стилями, тобто вміння 

використовувати мовні засоби, оптимальні для конкретної мовленнєвої 

ситуації, додержання правильної літературної вимови, правопису, 

лексичних, граматичних і орфоепічних норм. Без цих вимог не можна 

говорити про опанування комунікативними вміннями. Але зміст цього 

поняття включає в себе і уміння найточніше й найповніше висловити 

думку, логічно її обґрунтувати, вміло застосувати мовну скарбницю 

досвіду багатьох поколінь, народну мудрість, мораль і культуру народу –

 прислів‘я і приказки, які дійшли до нас із сивої давнини[10]. 

У межах комунікативного підходу було виявленно, що засвоєння 

іноземної мови відбувається за принципами засвоєння мовних засобів 

вираження певної функції (західноєвропейська і американська 

методологія). Основна ідея – мова засвоюється через комунікацію, що 

вимагає активізації існуючих знань («вчитися, щоб вживати») і 

стимулювання розвитку мовної системи («вживати, щоб вчитися»). 

Н. А. Сура наголошує: «Іншомовна професійно орієнтована комунікація –

 процес, у межах якого забезпечується потенційна здатність комунікантів 

реалізувати обмін інформацією іноземною мовою, а також самостійно 

здійснювати пошук, накопичення й розширення обсягу професійно 

значущих знань у процесі природного іншомовного професійно 

орієнтованого спілкування із зарубіжними фахівцями. Комунікативна 

компетентність є особливим видом професійної компетенції, яка 
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визначається як готовність та здібність до оволодіння предметними, 

науковими знаннями в професійному спілкуванні» [7]. Вагому роль у 

формуванні іншомовної комунікативної компетентності має специфіка 

комунікативної методики вивчення іноземної мови [4]. Комунікативна 

методика – це, перш за все, прагматичний підхід до вивчення іноземної 

мови. Вона певною мірою нехтує фундаментальністю знань для того, щоб 

в коротші терміни підготувати студента до використання іноземної мови в 

повсякденному житті. Окремі дослідники виділяють чотири основні 

характеристики комунікативного навчання іноземної мови:  

- акцент на навчанні комунікації через реальне спілкування на мові, 

що вивчається;  

- введення текстів в учбову ситуацію;  

- надання студентам можливості сфокусувати увагу не лише на мові, 

що вивчається, але і на процесі навчання;  

- залучення особистого досвіду та пов‘язування академічного 

вивчення мови з реальною ситуацією комунікації.  

Наголошуючи на необхідності відтворення у вправах реальної 

іншомовної мовленнєвої комунікації, окремі дослідники виділяють 

наступні типи вправ:  

-  некомунікативні алгоритмічні вправи,  

-  комунікативні алгоритмічні вправи,  

-   комунікативні напівевристичні вправи,  

-  комунікативні евристичні вправи.  

Щодо формування іншомовної комунікативної компетентності 

студентів ВНЗ, то науковці наголошують, що специфічні цілі 

комунікативного навчання не можуть бути визначені на абстрактному 

рівні, оскільки навчання орієнтоване на потребу студентів. Істотним при 

визначенні цілей комунікативного навчання є те, що щонайменше дві 

сторони, що беруть участь, залучено у взаємодію, де одна із сторін має 

намір, а інша розвиває або реагує на нього тим або іншим чином. Основне 

місце при комунікативному навчанні іноземної мови займають ігрові 

ситуації, робота з партнером, завдання на пошук помилок, які не лише 

дозволяють нарощувати лексичний запас, але учать мислити аналітично. 

Практика показує, що більшість студентів І-ІІІ курсів, вивчаючи той 

чи інший предмет, готуючись до заліків, екзаменів, обмежуються тільки 

фіксацією вивченого матеріалу, але не зіставляють отримані знання з 

своєю майбутньою професійною діяльністю. А тому при вивченні 

предмету треба організовувати роботу так, щоб максимально показати 

застосування матеріалу, що вивчається, в майбутній професії. 

В організації процесу іншомовного спілкування важливу роль 

відіграє психологічна готовність студента до навчання та психологічний 
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тип особистості викладача. Встановлено, що вчителі екстраверти та 

інтроверти мають різні системи роботи: інтроверти – «викладач – 

студент», екстраверт – «викладач-аудиторія». Домінуючий тип мотивації 

особистості (маніпулятивний, авторитарний, діалогічний) впливає на 

діалогізацію особистості, її орієнтації на встановлення атмосфери 

співробітництва, встановлення довірливих стосунків, взаєморозуміння зі 

студентами, що є надзвичайно важливим, оскільки повноцінне природне 

спілкування може відбуватися лише в атмосфері співробітництва. 

Нагадаємо, що одним з видів інтерактивного навчання є груповий метод 

або парна робота, яка власне і включає в себе елемент співпраці. Існує 

думка, що однією з умов ефективного навчання іноземної мови є контроль 

за виконанням усіх дій, що є складовими відповідної діяльності, увага до 

всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів її реалізації, удосконалення 

операційного аспекту, глибокий аналіз спонукально-мотиваційних 

факторів, кожного виду діяльності, яка характеризується складною 

взаємодією мотивів, цілей, потреб, інтересів, інтенцій студентів і стимулів, 

що їх спонукають. До мотиваційних ресурсів навчальної діяльності 

належать:  

-  відмова від уніфікованих моделей навчання, які ігнорують 

особистісні характеристики майбутніх фахівців; 

-   мотиваційна забезпеченість навчального процесу; 

-   пристосування конкретних навчальних дій до певного суб'єкта; 

- відповідність змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям 

студентів. 

 Враховуючи важливість якостей, що сприяють успішному 

оволодінню іноземною мовою, на навчальних заняттях при вивченні 

певного лексичного матеріалу слід навчити студентів способам 

самостійної роботи з оволодіння іншими лексичними елементами, навчити 

студентів діяти продумано, послідовно, системно, формувати 

самостійність у роботі над мовою, формувати позитивний «Я-образ», 

впевненість у своїх силах, розвивати їх професійну компетентність, 

сприяти особистісному розвитку студентів [9]. 

Опанування іноземною мовою розглядається як надбання 

комунікативної компетенції, водночас недостатність усно-мовленнєвої 

комунікативної компетенції породжує специфічну тривогу. Більшість 

студентів, які вступають у спілкування іноземною мовою, відчувають 

психологічні труднощі та мають комунікативні бар‘єри, що зумовлюються 

їх індивідуально-психологічними особливостями. На думку І. Зязюна, 

бар‘єри – це перешкоди, що зумовлюють опір впливові співрозмовника. Ці 

бар‘єри класифікують як:  
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- фізичні (простір, дистанція та час, якими викладач віддаляє себе від 

студентів, «закриває» себе);  

- гностичні (коли педагог не адаптує своє мовлення до рівня 

розуміння студентів ВНЗ, висловлюється великими реченнями або надто 

швидко);  

- естетичні (несприйняття співрозмовником естетики зовнішнього 

вигляду, особливостей міміки);  

-  емоційні (невідповідність настрою, негативні емоції, що 

деформують сприймання);  

- психологічні (у вигляді негативних установок на підставі 

попереднього досвіду, неспівпадання інтересів тощо) [1]. 

Комунікативний бар‘єр в процесі оволодіння іноземною мовою може 

бути викликаний відсутністю навичок іноземної мови (сприйняття мови на 

слух, розуміння артикуляції) та характеризуватися скутістю, 

невпевненістю, розгубленістю студентів у різних ситуаціях спілкування, 

які демонструють їхнє погане знання мови, заважають ефективній 

взаємодії та обміну інформацією. 

Комунікативний бар‘єр – це індивідуальна неможливість оволодіти 

мовою або користуватися наявними знаннями (так званий суб‘єктивний 

бар‘єр). Комунікативний, або психологічний бар‘єр, як правило, виникає 

як наслідок попереднього досвіду вивчення іноземної мови через наявність 

розбіжностей між мотивами й діяльністю, рівнем вимог та реальними 

досягненнями, усвідомлення недостатності своїх знань для висловлення 

думки і очікування негативної оцінки з боку слухачів. Це своєрідний іспит 

на стійкість самооцінки, бо зрештою комунікативна тривога може 

«розхитати» рівень домагань, знизити впевненість у собі – і, як наслідок, 

дезорганізувати діяльність: що вища тривога, то більше деструктурується 

діяльність, чим більш дезорганізована діяльність, тим вищою стає 

тривожність, виникає своєрідний внутрішній опір мові – мовленнєвий 

бар‘єр. Особливо це притаманне студентам-першокурсникам, адже вони 

ще не адаптувалися до нових умов навчання, не почувають себе впевнено 

серед одногрупників, виявляють страх та недовіру до нового викладача. 

Щоб подолати комунікативний бар‘єр при вивченні іноземної мови 

потрібно:  

- створити сприятливий психологічний клімат в студентській групі 

(акцентування викладача на моментах успіху, досягненнях в оволодінні 

студентами іноземною мовою); 

-покращувати навчальні мотивації шляхом залучення студентів у 

колективну творчу діяльність; 
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- формувати навички спілкування за допомогою активізації 

резервних можливостей особистості й використання соціального досвіду 

студентів. 

Проведення дискусійних клубів в позааудиторному форматі надає 

студентам чудову можливість удосконалити володіння мовою, розвинути 

навички спілкування.Викладач має ретельно підібрати теми, щоб 

дискусіянасправді захоплювала, надихала і розважала. Дебати ефективно 

стимулюють спілкування студентів, адже сама форма роботи передбачає 

висловлювання студентами ідей та обмін думками. Перед проведенням 

дебатів студенти знайомляться із правилами клубу, обов'язками учасників, 

структурою аргументу. Необхідно також опрацювати якості хорошого 

дебатера та вирази, необхідні для виголошення промов.Члени клубу 

виконують вправи, спрямовані на згуртування учасників для кращого 

взаєморозуміння та плідної роботи в команді. Створення та підтримка 

товариських стосунків і дружньої атмосфери, усунення психологічного 

дискомфорту в клубі є запорукою його подальшої успішної роботи. 

Використання навчальних і художніх відеофільмів, сприяє реалізації 

найважливішої вимоги комунікативної методики – представити процес 

оволодіння мовою як розуміння живої іншомовної дійсності. Перевагою 

відеофільму є його емоційний вплив на студентів. Тому увага має бути 

спрямована на формування у студентів особистісного ставлення до 

побаченого. Успішне досягнення цієї мети можливе за умови,по-перше, 

систематичного показу відеофільмів, а по-друге, їх методично 

організованої демонстрації. Таким чином, психологічні особливості впливу 

навчальних відеофільмів на студентів (здатність керувати увагою кожного 

студента та групової аудиторії, впливати на обсяг довгострокової пам'яті і 

збільшення міцності запам'ятовування) сприяють інтенсифікації 

навчального процесу і створюють сприятливі умови для формування 

комунікативної (мовної та соціокультурної) компетенції студентів.Існує 

величезна кількість відеоматеріалів, які можна використовувати на уроках 

іноземної мови. Це можуть бути рекламні ролики або інтерв‘ю з відомими 

людьми, мультфільми або сюжети зі світових блокбастерів, фрагменти 

новин і телепередач. 

Найбільш важливою в методичному плані є наступна класифікація 

відеоматеріалів: 

-  спеціально призначені для навчання іноземної мови ( відеокурси та 

інші навчальні фільми); 

-  призначені для носіїв мови або автентичні, включаючи художні 

фільми і пряму трансляцію телепрограм в ефір ; 

-  розроблені самими викладачами та студентами ; 
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Відеоматеріали, що відносяться до перших двох категорій, широко 

використовуються в процесі навчання через доступність і меншу 

складності у використанні. Відеоматеріали, розроблені самостійно, можуть 

вирішити більшу кількість завдань, поставлених викладачем, оскільки 

вчитель самостійно обирає фрагменти для зйомки і може вплинути на 

процес. 

Використання відео на уроках іноземної мови дозволяє студентам 

розвинути мовну здогадку і розширити кругозір. У них з'являється 

можливість дізнатися про історію, традиції, звичаї людей країни, мова якої 

вивчається. При роботі над відеофрагментом задіяні всі чотири види 

комунікативної діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо. 

Основна увага приділяється аудіюванню, найважчому аспекту в навчанні 

іноземної мови. Наявність відеоряду робить процес навчання аудіюванню 

більш ефективним. 

Таким чином, використання відеозапису створює аудіовізуальну 

опору для тих, хто навчається, сприяє оптимізації процесу навчання мови, 

спілкування, формуванню інтересу до предмета. 

Висновки. Аналіз наукових праць із заявленої проблеми дозволяє 

констатувати, що формування комунікативно-психологічної готовності 

студентів ВНЗ до спілкування іноземною мовоюпередбачає врахування 

особистісних, психологічних та професійних детермінант. Ефективність 

готовності студентів до спілкуванняіноземною мовою залежить від 

бажання і здатності викладачів скористатися позитивним досвідом 

іноземних учених і практиків щодо інноваційних та інтерактивних методів 

навчання, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних і 

схоластичних методів. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються 

на особистісно орієнтованому підході, допомагають розкрити потенціал 

студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню комунікативно-

психологічного процесу.Готовність студентів до вивчення іноземної мови 

за фахом характеризується системою здібностей особистості, а саме: 

здатність до самовдосконалення володіння іноземною мовою, розуміння 

звичаїв і культур інших країн, здатність спілкування з іноземними 

фахівцями особисто, без перекладача, здатність продовжувати навчання за 

кордоном, здатність використовувати знання іноземної мови на практиці, 

спілкуючись з іноземними колегами.Подолання мовленнєвих бар‘єрів та 

успішність навчання іноземної мови залежить від створення ситуацій 

спілкування, у яких студент переконується в тому, що його успіхи є 

результатом його здібностей; спільної впевненості викладача та студентів 

у досягненні успіху; позитивного психологічного клімату на заняттях з 

іноземної мови; урахування викладачем індивідуально-психологічних 

особливостей студентів; адекватної оцінки навчальних досягнень студента 
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викладачами й одногрупниками, що сприяє його особистісному 

самоствердженню; створення толерантних довірливих взаємин на заняттях 

з іноземної мови, що сприяє активному включенню студентів в іншомовну 

діяльність, приносить задоволення від навчальної діяльності та стимулює 

їхні когнітивні процеси. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ З МЕДІА 

ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ МОВНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

Нещодавно навчання іноземних мов базувалося на традиційному 

підході, який полягає в повідомленні викладачем суми теоретичних знань і 

вироблення у студентів вмінь та навичок з дисципліни, що вивчається. В 

умовах аудиторної форми навчання викладач не завжди має можливість 

приділити належну увагу кожному студенту, саме тому багато з них 

втрачають мотивацію і зацікавленість до навчання, що призводить до 

суттєвого зниження рівня їхніх знань, умінь та навичок. Отже, однією з 

основних задач викладача є активізація діяльності кожного студента в 

процесі навчання, створення ситуації для їхньої творчої активності.  

В останні роки питання застосування нових інформаційних 

технологій стає все більш актуальним. У Законі України «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 

зазначено, ІКТ – це сукупність засобів і технологій, призначенням яких є 

збирання, зберігання, обробка та передача інформації, включаючи, але не 

обмежуючись, Інтернетом, мобільними, телекомунікаційними системами 

та системами бездротового зв‗язку. Їхньою основою є глобальні 

телекомунікаційні мережі, інтелектуальні комп‗ютерні системи та 

програми.  

Основною метою навчання іноземної мови в навчальних закладах 

загалом і вищих зокрема є розвиток уміння використовувати іноземну 

мову як інструмент міжкультурного спілкування в різноманітних сферах 

життєдіяльності. Сфера застосування комп‗ютера у навчанні іноземних 

мов є надзвичайно широкою, тому що його використання забезпечує 

студентам можливість роботи в інтерактивному середовищі навчання, крім 

того комп‗ютер може бути ефективно використаний для наочного 
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уявлення мовного матеріалу, розширення словникового запасу і 

знайомства з новими зразками висловлювань, візуалізації і покращення 

запам‗ятовування конструкцій мови, що вивчається, взаємозв‗язків між 

мовними конструкціями, тренінгу визначених вмінь та навичок.  

Робота з комп‗ютером не тільки сприяє підвищенню інтересу до 

навчання, але й дає можливість регулювати постановку навчальних 

завдань за ступенем їхньої важкості, заохочування правильних рішень. 

Крім того, комп‗ютер дозволяє цілком усунути одну з найважливіших 

причин негативного ставлення до навчання – неуспіх, обумовлений 

нерозумінням матеріалу, тому що студенту надана можливість 

використовувати різноманітні довідкові посібники і словники. Працюючи 

на комп‗ютері, студенти отримують можливість довести вирішення 

завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу.  

Комплексне використання можливостей сучасних засобів навчання 

сприяє динамічності, інтенсифікації процесу навчання, його новизні, 

більшій індивідуалізації і диференціації, варіативності учбової діяльності і, 

зокрема, цілеспрямованій інтеграцій різних видів діяльності, що дозволяє 

по-новому організувати взаємодію всіх суб‗єктів навчання. В 

інформатизації освіти виділяється новий напрямок сучасних засобів 

навчання – інтерактивні засоби.  

Нові інформаційні технології впливають на всі компоненти системи 

навчання: мету, зміст, методи, організаційні форми та засоби навчання, що 

дозволяє вирішувати актуальні завдання педагогіки, а саме: розвиток 

аналітичного мислення, творчого потенціалу та самостійності студентів. 

Оскільки викладач в процесі своєї роботи повинен не тільки передавати 

певний обсяг інформації, але й формувати потребу самостійно добувати 

знання із застосуванням різних засобів, від якості організації пізнавальної 

активності студентів залежить ефективність навчання [3].  

Наш час вимагає забезпечити підготовку фахівців, що поєднують 

професійну компетентність і вміння швидко адаптуватися до мінливих 

життєвих умов, брати на себе ініціативу, самостійно приймати рішення і 

реалізовувати їх на практиці. Ця вимога висуває на перший план здатність 

до саморозвитку та самовдосконалення, а, отже, до постійної самоосвіти 

особистості фахівця 

Згідно останніх тенденцій організація самостійної роботи курсантів з 

медіа презентацій набуває особливого значення у зв'язку з оптимізацією 

кредитно-модульної системи навчання, спрямованої на розробку нової 

концепції самостійної навчальної діяльності з урахуванням особистісно 

орієнтованого розвитку студентів. У зв‗язку з цим використання 

комп‗ютера та мультимедійних засобів допомагає реалізувати 

персонально-орієнтованийпідхід до навчання, забезпечує індивідуалізацію 
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і диференціацію з урахуванням особливостей студентів, їхнього рівня 

знань.  

З впровадженням у навчання особистісно-діяльнісного підходу, 

орієнтованого не тільки на засвоєння знань, але й на способи цього 

засвоєння, на образи і способи мислення і діяльності, змінився і підхід до 

питання самостійної роботи. Тепер науковці визначають самостійну 

роботу як діяльність студентів, спрямовану на повне засвоєння навчальної 

програми, без прямої участі викладача в аудиторний та у позааудиторний 

час.  

У сучасній вищій школі навчальний процес все в більшій мірі 

набуває характеру самостійної праці студентів, що організовується і 

перевіряється викладачем на основі новітніх методів і засобів навчання .  

Проблема самостійної роботи студентів досить повно і докладно 

розглянута в методиці викладання іноземної мови, їй присвячено 

спеціальні дослідження і відводиться певне місце в навчальних посібниках 

(Гарунов М. Г., Гез Н. І., Ляховицький М. В., Миролюбов А. А., 

Фоломкіна С. К., Шатілов С. Ф. та ін).  

Проведений аналіз наукових праць показав, що немає єдиної точки 

зору щодо поняття "самостійна робота". С. І. Архангельський визначив 

самостійну роботу як самостійний пошук необхідної інформації для 

отримання знань, вирішення навчальних чи професійних задач [1, с. 53]. 

Н. В. Кузьміна вважає що,самостійна робота є виявом самостійності 

розуму, що передбачає наявність внутрішніх спонукань, осмислення змісту 

та цілей роботи [4, с. 223]. До поняття "самостійна робота" Г. В. Рогова та 

її колеги відносять діяльність, що передбачає максимальну активність того, 

хто навчається, по відношенню до предмета діяльності та матеріалу, який 

засвоюється.  

Аналіз наукових доробок засвідчив, що ефективність самостійної 

роботи з будь-якої дисципліни, у тому числі й англійської мови, залежить 

від оптимально планування та керування цим видом роботи, її 

систематичного контролю та наявності у студентів мотиваційного фактору.  

Підвищенню мотивації щодо виконання самостійної роботи з 

англійської мови сприяють чіткі інструкції щодо виконання завдання та 

визначення алгоритму їх виконання; посильність вправ, що пропонуються 

для самостійної роботи; усунення деструктивних факторів; зв‗язок із 

життям, а також використання інформаційних технологій, зокрема, 

персонального комп‗ютеру та мережі Інтернет. Це пов‗язано з наявністю 

якісних та цікавих електронних курсів, посібників та сайтів, сприяють 

кращому засвоєнню навчального матеріалу. 

 Мета самостійної роботи – активізувати пізнавальну діяльність 

студентів у навчальному процесі, розвинути їх мовленнєві навички та 
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вміння, допомогти тим, які мають слабку підготовку з іноземної мови. 

Отже, самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за 

критерієм саморегуляції і цільової спрямованості; вона може 

диференціюватися залежно від джерела керування, характеру спонукання. 

Організацію самостійної роботи студентів у курсі іноземної мови не 

можна розглядати як ізольовану проблему. Загальновідомо, що вона є 

органічною частиною навчального процесу, передумовою успішної 

реалізації програмових вимог з цього предмета. Особливого значення при 

цьому все більше і більше набувають самостійні завдання, оскільки жоден 

курс навчання іноземної мови не дає студентам повного оволодіння 

мовою, а тільки допомагає їм здолати труднощі у процесі засвоєння знань 

та їх подальшого вдосконалення. 

 Одним із ключових елементів використання медіа презентацій в 

процесі навчання іноземних мов є можливість інтеграції професійних 

знань та іншомовної комунікативної компетенції. Використовуючи метод 

медіа презентацій у вищому навчальному закладі, студенти знайомляться з 

основами науково-пошукової діяльності та стикаються з необхідністю 

вирішення професійних проблем. Фахова спрямованість навчальних 

проектів вимагає від студентів застосування навичок професійного 

спілкування іноземною мовою, що обумовлює специфіку використання 

проектних технологій у ВНЗ.  

Використання медіа презентацій на заняттях з іноземної мови 

активізує комунікативну спрямованість навчальної діяльності. У процесі 

колективної співпраці іноземна мова виступає інструментом для генерації, 

розвитку та поширення думок. Спілкування під час такої роботи набуває 

різних форм: у парах, у малій групі, у колективі і т.д.  

Застосування методу медіа презентацій має виховний та 

розвивальний потенціал, що передбачає серед іншого: активізацію та 

мотивацію студентів до навчально- пізнавальної діяльності, розвиток вмінь 

інтегрувати знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, сприяння 

колективній роботі, розвиток вмінь. 

Візуальні засоби навчання такі як медіа презетації використовуються 

в першу чергу для опори при поданні граматичного, лексичного матеріалу, 

будь-якої ситуації, стимулюючої спілкування. Ситуативна мотивація 

виховує у студентів потребу в спілкуванні, створює так звану мотиваційну 

підготовленість, яка, в кінцевому рахунку, є одним з ключових факторів 

успішної участі в іншомовному спілкуванні. Вивчення ролі візуалізації в 

комунікативному методі навчання дає нам можливість переконатися, що 

засобами візуальної наочності задаються смисловий зміст і логічна 

послідовність висловлювання, тобто таким чином створюється смислова 

опора говоріння.  
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Візуальна наочність, що носить змістовний характер, забезпечує 

перемикання уваги студентів у процесі навчання іноземної мови на 

смислову сторону спілкування і сприяє створенню потреби у висловленняі 

своїх думок і якісному сприйнятті усних повідомлень викладача.  

Спеціальним чином підібрані й організовані на різноманітних носіях 

візуальні засоби навчання давно і успішно використовуються в 

навчальному процесі як невід'ємна його частина, найбільш доступна для 

сприйняття форма подання навчального матеріалу. Вони створюють 

особливе предметно- мотиваційне середовище, яке в силу своєії змістовної 

суті сприяє розвитку пізнавальної активності, творчих здібностей 

студентів і, в результаті, формує їхню освітню, когнітивну та 

комунікативну компетенцію. З іншого боку, будучи усвідомленим чи 

неусвідомленим "зовнішнім подразником", візуальні засоби навчання 

дають додаткову психологічну опору для успішного засвоєння 

навчального матеріалу за рахунок конкретизації абстрактного.  

Для ефективної організації контролю за самостійною діяльністю 

студентів викладач має чітко визначити терміни контрольних заходів, їх 

зміст та кількість, спланувати у якій формі буде проводитися контроль та 

розробити систему контрольних заходів з урахуванням бюджету часу 

молодих людей. 

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, правильно організована 

самостійна навчальна діяльність студентів під час вивчення іноземної мови 

сприяє розвитку пізнавальних здібностей студентів, появі внутрішньої 

мотивації, розвитку мовленнєвих навичок та вмінь та розширенню мовної 

практики студентів. Проведення практичних занять зі студентами першого 

курсу із застосуванням вищезгаданих інноваційних технологій 

підтверджують їх ефективність. Студенти виявляють більшу 

зацікавленість в інтерактивному пізнанні та засвоєнні матеріалу, а 

відповідно – показують вищий коефіцієнт його опанування.  

Таким чином, розглянуті нами інноваційні технології значно 

збагачують та вносять різноманіття у викладання іноземної мови, де на 

зміну традиційним методикам приходить інтелектуальний творчо-

технологічний пошук та орієнтоване на постійний саморозвиток навчання. 
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