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І. Сучасні тенденції у вищій освіті 

 

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОПОРИ  ПЕРЕКЛАДУ МОВНИХ 

МАРКЕРІВ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ 

                                                Бесараб Т.П., Лутай Н.В. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

                                     НТУ «ХПИ» 

                                                      Харків, Україна 

               natalia.lutai@gmail.com 

 

Серед проблем прагматичної лінгвістики та теорії комунікації важливе місце 

посідає проблема оптимального добору комунікативних стратегій. Вчені велику 

увагу приділили стратегіям ввічливості, співробітництва, кооперації та інші.  

Комунікативна стратегія самопрезентації досліджена менше, хоча саме вона має 

специфіку в різних комунікативних культурах.  

З огляду на поширення міжнародних зв’язків України, зміцнення контактів з 

іншими країнами обізнаність із особливостями використання комунікативних 

стратегій представниками інших країн набуває  особливого значення. Не менш 

важливим є і питання про відтворення стратегій у перекладі. Компетентність у 

названих питаннях гарантує високу якість перекладу, успішність переговорів і 

особистих стосунків, а отже, і успіх у справах.  

Метою передвиборчого політичного дискурсу є залучення на свій бік якомога 

більшої кількості виборців, актуалізація в свідомості людей переваг своєї 

політичної програми порівняно з програмами конкурентів. Таким чином, ми 

трактуємо передвиборчий політичний дискурс як тип комунікативної діяльності, 

який являє собою сукупність будь-яких мовленнєвих утворень, що стосуються 

сфери економічного та суспільно-політичного життя країни, актуалізуються в 

ситуаціях ведення передвиборчої агітації та спрямовані на залучення прибічників 

серед виборців. [2, c. 242–249]. 

Характеристиками передвиборчого політичного дискурсу виступають: 
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«Я-спрямованість»: дискурс має на меті демонстрацію переваг програмних 

положень кандидата (партії) над програмними положеннями конкурентів. 

спонукання: передвиборчий політичний дискурс спрямований на збільшення 

електоральної підтримки шляхом орієнтації виборців на сприйняття програми 

кандидата (партії); співпричетність: у передвиборчому політичному дискурсі чітко 

простежується тенденція до ототожнення політиком (партією) себе з народом — 

політик (партія) показує себе невід’ємною частиною народу, наприклад: 

образність: з метою демонстрації власних переваг і / або недоліків конкурентів у 

передвиборчому політичному дискурсі широкого використання набувають 

стилістично марковані одиниці. 

“Now, there may be some new voices in the presidential Republican choir, but 

they’re all singing the same old song… A song called “Yesterday.” You know the one – 

all our troubles look as though they’re here to stay… and we need a place to hide away… 

They believe in yesterday” [5]. 

 "Тепер у президентському республіканському хорі можуть з'явитися нові 

голоси, але всі вони співають ту саму стару пісню ... Пісня називається" Yesterday 

". Ти знаєш їі- всі наші неприємності виглядають так, ніби вони ніколи не зникнуть 

... і нам потрібне десь сховатися ... Вони вірять в учорашній день " . 

Звернемось до питання відтворення в перекладі комунікативних тактик 

Тактика створення позитивного образу застосовується з метою презентації певних 

позитивних якостей американської культури та нації. .[4, c. 12]. Ця тактика 

реалізується при описі мовцями таких характерних рис, як любов до праці, 

наполегливість при досягненні мети, допитливість, терпіння, незалежність від 

чужої думки:  

1) частотним уживанням іменників на позначення позитивних рис характеру: 

So in the spirit of mutual respect and dignity, we Americans want to be a partner in the 

Egyptian people‘s pursuit of a better future, and we are guided by our national interest in 

this longstanding relationship. 
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 Отже, в дусі взаємної поваги та гідності ми, американці, хочемо бути 

партнером у прагненні єгипетського народу досягти кращого майбутнього, і ми 

керуємося нашим національним інтересом що до цих давніх стосунків . 

У наведеному прикладі Америка показана як  держава, яка готова прийти на 

допомогу країнам, котрі тільки починають розвиватися. 

He is a good man and a fine governor, and I‘m confident that, working together, he 

is going to be able to communicate his desire to make sure that justice is done and his 

desire to make sure that public safety is maintained in an appropriate way . 

 Він хороша людина і хороший губернатор, і я впевнений, що, працюючи 

разом, він зможе довести своє бажання забезпечити справедливість і збереження 

громадської безпеки відповідним чином. 

2) вживанням прикметників із іменниками, що позначають позитивні 

характеристики особистості: 

Йдеться про одного з губернаторів США, у штаті якого стався паводок. 

Характеризуючи цього політика, мовець згадує позитивні риси, притаманні 

американцю. 

But America is not a decline. America is a rising nation. He sees America as 

another pleasant country on the UN roll call, somewhere between Albania and 

Zimbabwe. I see America as the leader - a unique nation with a special role in the world. 

Але Америка - це не йдуча в занепад держава. Америка - це держава, яка 

набуває все більший вплив. Він вважає Америку ще однією приємною країною при 

поіменному голосуванні в ООН, десь між Албанією та Зімбабве. Я бачу Америку як 

лідера - унікальну націю, що має особливу роль у світі. 

Тактику позитивної самопрезентації можна простежити в нижченаведених 

прикладах: “My first job out of law school was for the Children’s Defense Fund. I 

walked door-to-door to find out how many children with disabilities couldn’t go to 

school, and to help build the case for a law guaranteeing them access to education” [6]. 

“Now, our country needs – our country needs a truly great leader, and we need a truly 

great leader now. We need a leader that wrote “The Art of the Deal” [6].   
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 "Моя перша робота поза юридичною школою була для Фонду захисту дітей. 

Я дізнався, скільки дітей з особливими потребами не може піти у школу, і щоб 

допомогти побудувати справу за законом, що гарантує їм доступ до освіти ». 

"Тепер наша країна потребує - наша країна потребує справді великого лідера, і 

зараз нам потрібен дійсно великий лідер. Нам потрібен лідер, який написав 

"Мистецтво угоди" (як відомо, автором цієї книги є Д. Трамп) 

Як бачимо, стратегія створення позитивного власного іміджу «працює на 

випередження», оскільки спрямована на заперечення потенційно можливих 

негативних тверджень з боку політичного опонента на адресу супротивника. В 

інших жанрах політичної комунікації зазначена стратегія подана також тактикою 

відведення критики. .[4, c. 12].  У передвиборчій промові кандидата, що є давнім 

гравцем на політичній арені, як-от Гілларі Клінтон, має місце також тактика 

самовиправдання: 

 “Lord knows I’ve made my share of mistakes. Well, there’s no shortage of people 

pointing them out! And I certainly haven’t won every battle I’ve fought. But leadership 

means perseverance and hard choices. You have to push through the setbacks and 

disappointments and keep at it” [6].  

«Господь знає, що я зробила свою частку помилок. Ну і , достатньо  людей, 

які б їх вказували! І я, звичайно, не здобула перемоги в кожному бою. Але лідерство 

означає наполегливість і важкий вибір. Ви повинні подолати невдачі та 

розчарування і наполегливо довести справу до кінця 

Наявність адресата-спостерігача, на думку О. Шейгал [3, c.19], зумовлює 

звернення мовця до стратегії театральності, за якої комунікативна ситуація 

наближується до драми, де комуніканти намагаються справити враження на масову 

аудиторію. Зазначену стратегію в передвиборчих промовах, як правило, 

реалізовано тактикою обіцянки: “I will be the greatest jobs president that God ever 

created. I tell you that. I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, 

from so many places. I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back our money” [6].  
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«Я буду найкращим президентом, якого створив Бог. Кажу вам про це. Я 

поверну наші робочі місця з Китаю, з Мексики, з Японії, та інших країн. Я поверну 

наші робочі місця, і я поверну наші гроші.» 

 “I will give new incentives to companies that give their employees a fair share of 

the profits their hard work earns” . “As your President, I’ll do whatever it takes to keep 

Americans safe”[6].  

 «Як ваш Президент, я буду робити все, що потрібно для безпеки  

американців.» . Характерним для стратегії театральності є застосування художніх 

засобів і прийомів (метафори, гіперболи, ампліфікації та ін.), як-от у передвиборчій 

промові Д. Трампа, де звернення до образних одиниць номінації посилює 

негативну оцінку референційної ситуації та опонентів: 

 “We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare” .  

"У нас є катастрофа, яка називається великою брехнею: Закон про охорону 

здоров'я президента Обамі” .  

“They will not bring us – believe me – to the promised land. They will not” .“ Вони 

не приведуть нас - повірте мені - до обіцяної землі. Ні”  

 “The U.S. has become a dumping ground for everybody else’s problems”.“США 

стали звалищем для чужих проблем” .  

Друга тактика, яку використовують американські політики в дискурсі з 

питань національної ідентичності − це тактика визнання унікальності адресата. 

Загальновідомим є той факт, що американці вважають свою націю унікальною 

внаслідок специфіки її історії та конституції. Адресатом тактики виступає 

американський народ, який розвиває ідею особливості, унікальності і навіть 

переваги над іншими націями. Тактика реалізується за допомогою:вживання лексем 

unique та special стосовно держави, нації та мешканців США. 

When America is weak, the world is weak. When America is weak, world is 

dangerous. When Barack and I were growing up, there was an implicit understanding in 

America as a core body of the world. If America took responsibility then the world was 

safe. My America is the whole world for me, its my Earth, my planet. As well as for every 

American . [6] 
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Коли Америка слабка, світ слабкий. Коли Америка слабка, світ небезпечний 

.Коли ми з Бараком росли, не було чіткого розуміння, що Америка - оплот світу. 

Якщо Америка брала на себе відповідальність, то світ був у безпеці.  

3) використанням лексем world та earth у контексті порівняння унікальності 

цих феноменів: 

Труднощі перекладу пов’язані з лінгвокомунікативними особливостями 

політичної промови. 

Ще одну проблему для перекладача становить і прагматичний аспект. 

Оскільки мета перекладу мас-медіа дискурсу – викликати в іншомовного адресата 

реакцію, подібну до реакції адресатів вихідного тексту, то завдання перекладача 

ускладнюється ще й тим, що мас-медіа дискурс апелює до ієрархії цінностей, 

актуальних лише в межах певної культури, для якої мас-медіа дискурс власне 

створений. 

Поширення стратегії самопрезентації в американській комунікативній 

культурі зумовлює інтерес до низки інших проблем, специфіка у їх використанні 

представниками англійської та американської комунікативних культур, а також 

особливості їх використання в інших типах дискурсу, зокрема – в діловому. 
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Формування інформаційного суспільства передбачає якісну модернізацію 

освітньої галузі, передусім упровадження нових видів освіти, зокрема відкритої. 

Отже, серед сучасних тенденцій вищої освіти є навчання в системі відкритої освіти, 

яке зумовлено застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, 

дистанційної форми навчання, опануванням відповідних умінь, навичок та 

компетентностей. 

Так, про необхідність реформування системи вітчизняної вищої освіти 

наголошується в таких державних документах, як: Закон України  «Про освіту» 

(2017) [4], «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2017) [2]. Пріоритетними 

напрямами державної освітньої політики визначено: 

1) сприяння розвитку освіти протягом життя; 

2) доступність вищої освіти; 

3) інтеграцію системи вищої освіти України в Європейській простір вищої 

освіти за умови збереження й розвитку досягнень та прогресивних традицій 

національної вищої школи; 
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4) державну підтримку підготовки фахівців з вищою освітою для 

пріоритетних галузей економічної діяльності, напрямів фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, науково-педагогічної та педагогічної діяльності; 

5) державну підтримку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів, зокрема шляхом надання 

пільг зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів вищим навчальним 

закладам, що провадять таку діяльність; 

6) відкритість формування структури й обсягу освітньої та професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою [3]. 

Про важливість використання складової відкритої освіти – дистанційного 

навчання в системі вищої освіти йдеться в Наказі Міністерства освіти і науки 

України «Положення про дистанційне навчання» (2013). Даний документ окреслює 

головну мету та завдання дистанційного навчання. Так, його метою є надання 

освітніх послуг шляхом застосування в навчанні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними 

рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки 

громадян до вступу в навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення 

кваліфікації працівників [1]. 

Головним завданням дистанційного навчання виступає забезпечення 

громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та 

професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, 

національності, соціального й майнового стану, роду та характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей. 

Успішним кроком реалізації завдань уряду країни щодо організації відкритої 

освіти є ефективна модернізація змісту та організаційної структури вищої освіти. 

Невід’ємною складовою відкритої освіти є відкрите навчання, яке реалізується 

через систему дистанційного навчання як частину системи освіти країни, з 

нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим, 

системотехнічним, матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням, що 
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реалізує відкрите навчання на рівні вищої, післядипломної освіти, освіти протягом 

життя, а також самоосвіти. Керуючись наказом президента щодо «Положення про 

дистанційне навчання», на базах ВНЗ почали організовуватися центри 

дистанційного навчання, які потребували чіткої координації. 

Питанням організації і впровадження в Україні відкритої освіти займається 

низка державних установ та організацій, зокрема Департамент вищої освіти МОН 

України; Український інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

(НАПП); Інститут модернізації змісту освіти; Інститут освітньої аналітики МОН; 

Координаційна рада з розвитку дистанційного навчання при Міністерстві освіти і 

науки України; комісія при Координаційній раді за окремими напрямами 

забезпечення розвитку системи дистанційного навчання, головні, регіональні, 

базові та локальні центри системи дистанційного навчання, які виконують певні 

функції (див. рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Функції державних установ та організацій 

Організацію відкритого навчання на базі вишів можна представити за 

схемою, представленою на рис. 3.2. 

На нашу думку, успішна реалізація відкритого навчання зумовлена 

зазначеними на рисунку складовими, які вважаємо за доцільне розглянути 

детальніше. 
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Рис. 3.2. Організація дистанційного навчання у ВНЗ 

Нормативна база представлена навчально-методичними планами, робочими 

програмами курсу. 

До учасників навчального процесу належать науково-педагогічні працівники 

(викладачі, методисти, практичні та соціальні психологи тощо), адміністративно-

управлінський, інженерно-технічний, допоміжний персонал а також студенти. 

До видів навчальної роботи у вишах можна віднести такі: а) навчальні 

заняття у режимі он-лайн, у формі лекцій консультацій, семінарів, практичних та 

лабораторних занять; б) проектні роботи (курсові, дипломні проекти у паперовому 

та електронному вигляді); с) контрольні заходи (самоконтроль, вхідний, поточний, 

рубіжний та підсумковий контроль). 

Матеріально-технічне забезпечення представлено: а) апаратним (сервери для 

розміщення дистанційних курсів, мережне обладнання); б) телекомунікаційним 

(обладнання, що забезпечує об’єднання мереж, які задіяні в дистанційному 

навчанні); с) програмним (прикладне програмне забезпечення для підтримки 

функцій дистанційного навчання, що забезпечують загальну підтримку та 

адміністрування процесу дистанційного навчання).  

Відкриті освітні ресурси складаються з навчально-методичних матеріалів 

дистанційних курсів, з електронних бібліотек, баз та банків даних вишів та 

інформації, доступної в мережі Інтернет.  

Вищі навчальні заклади, на базі яких працюють локальні центри, відповідно 

до особливостей організації відкритого навчання, поділяються на відкриті та 

змішані. У змішаних поряд із традиційною присутня дистанційна форма навчання. 

Сьогодні в Україні більшість вишів є змішаними.  

Нормативна база: 
Навчально-

методичні плани; 
робочі програми 
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Провідну роль у розвиткові відкритої освіти у країні відіграє Український 

інститут інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ». Напрямами його 

діяльності визначено: участь у розробленні стратегічних програм та нормативних 

документів щодо ІКТ в освіті; створення дистанційних курсів та програмних 

засобів дистанційного навчання; надання освітніх послуг із використанням ІКТ та 

дистанційного навчання; підготовка фахівців з дистанційного навчання; 

сертифікація та експертиза в освітній галузі (за дорученням МОН); проведення 

маркетингових досліджень щодо ІКТ та дистанційного навчання в освіті; участь у 

розробленні заходів щодо захисту авторських прав і об’єктів інтелектуальної 

власності у сфері ІКТ в освіті. 

Фахівці інституту розробляють окремі навчальні курси та реалізують проекти 

з використанням дистанційних Інтернет-технологій (e-навчання) в галузі середньої 

освіти, вищої освіти, самоосвіти, післядипломної освіти [5]. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що провідними тенденціями 

розвитку відкритої освіти є поступальне упровадження елементів відкритої освіти в 

традиційну освітню практику; удосконалення системи управління освітою і 

контролю її якості; розробка і упровадження в навчальний процес методів і засобів 

відкритого навчання.  
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     Thanks to its geographical location Turkey is the bridge between Eastern and Western 

worlds. Such position of the country between the two civilizations influenced many 

spheres of the country’s life, including the system of higher education. Nowadays the 

Universities of Turkey either old ones (Istanbul University, founded in 15th century) or 

the newest ones (Kayseri or Trabzon University  founded in 2018) organize their 

academic processes basing on the world’s best teaching standards and programs and 

prepare highly qualified specialists of international level. All these take place in 

combination with the recognized during the centuries principles of Eastern wisdom and 

particularity forming the specifics of the Turkish higher education and thus, attracting a 

great number of foreign students coming to Turkey each year for studies. Alongside the 

conceptual effectiveness of the Turkish higher education there are also many practical 

motivations to study in the Universities of Turkey which include not so high prices for 

the good quality education, availability of the student visa, the opportunities for 

scholarships which can cover accommodation, health insurance, monthly allowance, etc. 

Friendly environment, favorable climate, cultural traditions add to the attractiveness of 

receiving higher education in Turkey. The national government aims to further develop 

the country as a higher education destination as well as a tourist destination. 

     Nowadays there are about 200 Universities in Turkey. Most of them were established 

in the second half of the 20th century and are the state-owned and run. Some Universities 

are private, foundation, and they already proved their high academic level occupying top 
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positions in the country’s ranking, like Koç University in Istanbul. According to the 

world-universities ranking (QS Higher Education System Strength Rankings), Turkey 

places 43d position in the world. The leading universities in Turkey are Middle East 

Technical University, Bilkent University and Hacettepe University (all ranked in the top 

50), (Ankara), Boğaziçi Üniversitesi, Koç University,  Sabancı University, Istanbul 

Technical University and Istanbul University, (Istanbul), ranked within the top 30. Top–

ranked Universities offer the students the programs both in Turkish and English 

languages. Many other Universities also offer the students the programs in these two 

languages. 

     The present system of higher education in Turkey corresponds to the Bologna system 

and the Universities of Turkey are the participants of the European program of academic 

mobility Erasmus+ . They also established their own programs like Mevlana and Farabi 

allowing the students some other kind of academic mobility. 

     Academic year is divided into two semesters – the autumn and the spring ones. The 

autumn semester starts in September - October and lasts till the end of December, the 

spring semester begins in February and lasts till the end of May - the beginning of June. 

Students have two periods of holidays.   

     For most of specialties the Bachelor’s program lasts 4 years. Master’s program will 

take two more years, and PhD – two or four more years. To be enrolled to the Bachelor’s 

program the applicants must take the entrance exam (YÖS: Yabanci Öğrenci Sınavı) 

comprising of two parts – the first one checks the applicants’ level of knowledge in 

Sciences, and the second – in Turkish language. If a person chooses to be taught in 

English, he does not need to take the exam on Turkish language, and all instructions for 

the first part of the exam (Sciences) are given in English. English as the language of 

studies is chosen not only by the international students but the Turkish nationals as well 

because it gives them the opportunity to travel and work abroad as the Turkish diplomas 

are recognized in more that 30 countries of the world. English as the main language in the 

Universities of Turkey is used for some other reasons as well. Thus, Boğaziçi 

Üniversitesi, for example, was established as American Robert College, still has strong 

links to the American system of higher education, and academic process there is 
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conducted in English. Koç University declares its policy of preparing well-rounded 

internationally qualified graduates, able to think creatively, independently, and who are 

confident leaders. For this purpose it invites the world-recognized specialists teaching in 

English and teaching English. The University is successful on this path being one of the 

most prestigious Universities in Turkey.  

     As English language is spreading widely in all spheres of life nowadays and its 

knowledge becomes essential for the specialists in most of the spheres of the country’s 

economy, much attention is paid to improving English Language Teaching Programs in 

the Universities of Turkey. The students of English Language Teaching Programs should 

gain sufficient theoretical and applied background for foreign language teaching.  

      The students master their proficiency level of English language during their four-year 

course. Besides, they study the course of the Essentials of Language Teaching, including 

a foreign language teaching, as well as the courses of Sociology, Educational Psychology, 

Philosophy, History, Communication, Information Technology, Comparative Literature, 

etc. Thus, the Curriculum usually includes Reading Skills, Writing Skills perfection, 

Listening and Pronunciation, Verbal Communication, Structure of English, Critical 

Reading and Writing, Linguistics, Applied Linguistics, Literature, Language Acquisition 

as special professional subjects. Much attention is paid to Methodology of teaching, like 

Teaching Principles and Methods, Instructional Technologies, Classroom Management 

and Teaching English to children. In addition, the students are required to complete the 

courses of Turkish language, History of Turkish Revolution, History of Turkish 

Education, Turkish Education Management (for the senior students) as well as Research 

Methods and Moral and Ethics in Education. Each semester totals 30 credits. 

     In the Ottoman period starting with the famous letter of Sultan Suleiman the 

Magnificient to Francis I of France in February 1526 the relations between France and 

Ottoman Empire continued with the capitulations. That was the beginning of French 

language domination in Ottomans. The Francophone effect even continued in the Turkish 

Republic period declared in 1923. Only after the Marshall Plan and aid to Turkey from 

1948 English became the main foreign language in Turkey step by step. 
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     Realizing the importance of English language for academic purposes the Universities 

of Turkey pay much attention to its practical implementation. As an example, the 

Universities in Istanbul, the foremost city of Turkey and the center of its political, social, 

economic and cultural life, provide English education quite a lot. Boğaziçi 

University(founded as the oldest American college in the world out of USA in 1863) 

which offers training to 15 thousand students each year in 4 faculties, 6 institutes, 2 

vocational high schools, 18 research centers and 28 academic departments in total, all 

departments English use predominantly. Đstanbul University accounting 55 thousand 

students and academician provides education opportunity both in Turkish and English. 

Đstanbul Technical University provides English education in its all departments with the 

students number exceeding 25 thousand, studying at 13 faculties, 6 institutes. Intensive 

English training is provided in all courses of faculties of Architecture and Engineering 

particularly. In other departments, English education is offered in 30% and 100% 

intensive English courses. 

     All these data about the Universities students plus a great number of young men and 

women studying English outside the Universities in different courses or studying groups 

as well as independently and with private coaches prove the importance of English and its 

prospective role for the future career of the young men and women. 
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First and foremost, it should be mentioned that European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) that aims at facilitating students’ migration within Europe 

during studying process as well as providing new career opportunities after their 

graduation, was designed with the consideration of all the differences in the education 

systems both of the EU and non-EU countries. Thus, before ECTS was implemented 
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across Europe, the distinction of different training systems in Europe traditionally made it 

hard for Europeans to use qualifications from one country to apply for a job or a course in 

another. 

One of the main features of the ECTS is that the student’s annual workload must be at 

least 60 credits. The system is based on the principles of mutual trust and accurate 

fulfillment of the conditions for evaluating ECTS credits and assessments (1 credit 

corresponds to 8 hours of teaching activity). In addition to the transfer (conversion) 

function, the credit-modular system also has a cumulative function. This function is that a 

student can complete a course (or just a few course modules) for one discipline, then 

transfer to another discipline or department and complete it, and then continue learning 

from that module or course before which he transferred to another specialty. Those 

accumulated credits for the modules passed preserve their actuality. In theory, the number 

of such modules or courses taken is unlimited and a student can study independently, and 

even for different specialties. Unfortunately, in practice, this could carry a reduction in 

the quality of education. For example, you can imagine a student who has completed two 

years at medical university (no matter which faculty), received 120 credits for them, then 

transferred to the law faculty and graduated from it (even a bachelor, but still at least 3 

years). During these 3 years, he forgot, naturally, most of those 2 courses in medicine. In 

the event that he wants to continue his studies, the quality of knowledge will be 

significantly lower than in the case of continuous learning. Given that students have the 

opportunity to start studying at one university and continue at another, in order to 

determine the level of knowledge during this transition, conversion of internal rating 

systems is necessary, and therefore the 7-point ECTS grading scale was developed: A, B, 

C, D , E, FX, F - where the first 5 are considered sufficient for obtaining credit points, 

and the last 2 - are insufficient. This is the so-called system of rating-points.  

Lithuania is one of the countries where this system was successfully introduced. Mykolas 

Romeris University in Vilnius is a good illustration; we will consider the Lithuanian 

education system via this university, because I have been fortunate to study there and I 

know the “inner side”. In my opinion, the most important point is the lecturers/teachers. 

The study process depends, mostly, on the subjective attitude of the students to teachers, 
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and students, in their turn, can choose the lectures to attend: when a teacher has 

substantial knowledge on the subject and can interact with the audience rather than just 

read the materials form the paper, then there will not be a free place in the room. This is 

exactly the reason why I enjoy to study in Lithuania: lecturers use presentations, video-

materials and role-playing games during the seminars, which is quite encouraging and 

supports the learning process greatly. Interestingly, everyday seminars and lectures are 

not obligatory, it is your own choice to attend it or not. On the first sight it might be 

considered as not an effective method, although, it provides for student’s right to choose 

the form of their studies themselves, for example, there is a chance to receive the needed 

number of points/marks in another way, by writing essays or taking participation in the 

social work or scientific researchers. In addition there is a huge library with a large 

number of books and other scientific literature which you could use as much as you want. 

The education process there is well-organized on the all levels, and moreover, the 

students are provided with an opportunity to study for a semester or more in one of the 

world’s leading universities. 

Similarily, in Ukraine we also have ECTS, however, inreality, there is a huge difference 

between our education system and Lithuanian one; the Ukrainian educational pattern is 

rather a fusion of the traditional outdated system with ECTS. That, for example, can be 

successfully illustrated by the assessment procedure: first, you receive the mark in 

accordance with the scale of evaluating (from 2 to 5) and only then these points will be 

transferred into the ECTS scale (from F to A, where each letter is equated with the 

numbers). What is more, you should be prepared to attend all the seminars, nevertheless, 

it does not guarantee you receiving the best results at the end. The other downside is that 

the materials students use are mostly their teacher’s lecture notes.  So, in general we still 

have an old-fashioned education system which, unfortunately, has been changed only 

superficially.  

Based on the above mentioned, we can come to a conclusion that it is hardly possible to 

point out an ideal ECTS system in all countries where it is presented, although it is 

currently the only relatively successfully functioning system in the European Higher 

Education Area. In general, the Bologna system has several advantages over our system 
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(first of all, freedom of choice). There are, of course, shortcomings in the European 

system of higher education, but they are much smaller than the advantages that appeared 

after the signing of the Bologna Declaration. 
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В условиях глобализации, что влечет за собой деформацию ценностей, 

задания сохранения общенационального единства нашей страны, духовного 

оздоровления общества делают актуальней проблему понимания Другого как  

эффективной межкультурной коммуникации представителей  разных культур и 

ставят вопрос о необходимости формирования личности, владеющей развитой 

культурой межнационального общения, способной на адекватное понимание 
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культурных ценностей своего и других народов, готовой преодолевать стереотипы 

национального самосознания и строить конструктивный  диалог с представителями 

других культур. В связи с этим возникает необходимость в новых технологиях 

подготовки и профессионального воспитания будущих специалистов в контексте 

диалога культур. 

В условиях более тесного сотрудничества со странами Европы 

первоочередными заданиями лингвистического образования являются: 

обеспечение эффективности диалога культур и подготовка субъектов диалога 

культур, способных принимать участие в реализации эффективного 

межкультурного сотрудничества. Необходимость решения поставленных задач 

обуславливает уместность моделирования межкультурного диалога в контексте 

лингвистического образования, а именно во время обучения иностранному языку и 

приобщения к инокультуре. 

Сегодня наработан определенный опыт изучения и внедрения педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведении, 

особенно педагогических. Многолетний практический опыт преподавательской  

деятельности показывает, что эффективная реализация диалога культур как 

способа поликультурного воспитания предусматривает включение в содержание 

педагогического образования таких составляющих, как расширение 

межкультурных и этнопедагогических компонентов за счет усвоения знаний 

лингвокультурологии; педагогики и межкультурной коммуникации, усвоения 

содержания, форм и методов педагогики и психологии межкультурного общения, 

формирования соответствующих умений и кавычек с употреблением полученных 

знаний в практической деятельности в поликультурной образовательной среде. 

Реализация диалога культур как важного способа воспитания студентов 

возможна при условиях эффективной организации таких направлений деятельности 

преподавателя высшей школы, как: определения и использования в учебно-

воспитательном процессе духовно-морального потенциала лингвокультурологии; 

понимания диалога культур как мировоззренческой и инструментальной основы 
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профессиональных процессов социализации и становления личности, 

формирования у студентов гордости за свою культуру и в то же время 

уважительного отношения к другой культуре и языку; использования 

воспитательного потенциала дисциплин профессионального предназначения и 

культурологи, в традиции которой заложены неограниченные возможности 

усовершенствования культуры межнациональных отношений. 

Диалог культур, как элемент культурологического и компетентного подходов 

в подготовке будущего специалиста призван формировать такие общенаучные и 

профессиональные компетенции, как способность понимать значение культуры как 

формы человеческого существования, руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

толерантному восприятию социальных и культурных отличий, уважительного и 

заботливого отношения к историческому наследию и культурных традиций разных 

народов  
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Language learning is a very complicated process that is influenced by many 

factors. Besides the intelligent factor, the non-intelligent factors motivation, attitude, 

interests, age, methods, will and character are the direct and the most important factors to 

English learning. Because the behaviour of English learners is dominated by cognition, in 

other words, the learners have a desire in which is a drive to persist in English learning. 

Professionally oriented foreign language education is well known to enhance 

student’s professional competence and be a factor of successful development in 

professional sphere if there is a system of foreign language education taking into account 

certain society’s social and economic needs for a specialist using a foreign language 

successfully in his/her professional activities [3]. 

According to О.H.Miroshnikova, «there is a need to search such universal 

technique of foreign language education, which will fit Bolonskyi context greatly and 

guarantee language and universal professional education integration, encouragement of 

student’s activities on this basis, and the development of their professional-languages and 

personal-professional competencies» [4]. To have better results we must motivate 

students in foreign language learning. 

There is a new technological technique, which used with other technologies, helps 

us to fulfil this task: a foreign language portfolio. The word «portfoliо» is derived from 

French «porter» - carry and «feuille» - sheet. A portfolio is a compilation of works and 

revisions collected by a foreign language learner over a given period of time. It is a 

document in which those who are learning or have learned a language can record and 

reflect on their language learning and cultural experiences. A portfolio enhances 

development of learner’s productive activities as well as his/her personal development as 

a participant of an educational process. The main interest is focused on reliability, 

validity, process, evaluation and time. The concern applies equally to other assessment 

instruments. Portfolio is an assessment instrument that conforms every teacher's purpose 

perfectly, is entirely valid and reliable, takes little time to prepare, administer, or grade, 

and meets each student's learning abilities. There are some benefits of portfolio 
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assessment seen in contrast to traditional forms of assessment. Portfolio measures 

student's ability over time, involves student in self-assessment, covers many facets of 

language learning process, assessment is carried out by teacher and student, put in 

instruction; student learns how to take responsibility. The language portfolio technique 

helps students to maintain optimum level of motivation in mastering foreign language. 

All the authors working with language portfolio emphasize the advancement of 

motivation level and success in foreign language education as a result of its 

implementation [5]. 

A student portfolio is a compilation of academic work and other forms of 

educational evidence assembled for the purpose of (1) evaluating coursework quality, 

learning progress, and academic achievement; (2) determining whether students have 

met learning standards or other academic requirements for courses, grade-level 

promotion, and graduation; (3) helping students reflect on their academic goals and 

progress as learners; and (4) creating a lasting archive of academic work products, 

accomplishments, and other documentation. Advocates of student portfolios argue that 

compiling, reviewing, and evaluating student work over time can provide a richer, 

deeper, and more accurate picture of what students have learned and are able to do than 

more traditional measures—such as standardized tests, quizzes, or final exams—that only 

measure what students know at a specific point in time [7]. 

Portfolios come in many forms, from notebooks filled with documents, notes, and 

graphics to online digital archives and student-created websites, and they may be used at 

the elementary, middle, and high school levels. Portfolios can be a physical collection of 

student work that includes materials such as written assignments, journal entries, 

completed tests, artwork, lab reports, physical projects (such as dioramas or models), and 

other material evidence of learning progress and academic accomplishment, including 

awards, honors, certifications, recommendations, written evaluations by teachers or peers, 

and self-reflections written by students. Portfolios may also be digital archives, 

presentations, blogs, or websites that feature the same materials as physical portfolios, but 

that may also include content such as student-created videos, multimedia presentations, 

spreadsheets, websites, photographs, or other digital artifacts of learning. 
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The following arguments are often made by educators who advocate for the use of 

portfolios in the classroom: 

• Student portfolios are effective when they are used to evaluate student learning 

progress and achievement. When portfolios are used to document and evaluate the 

knowledge, skills, and work habits students acquire in school, teachers can use them to 

adapt instructional strategies when evidence shows that students either are or are not 

learning what they were taught. Proponents typically contend that portfolios should be 

integrated into and inform the instructional process, and students should incrementally 

build out portfolios on an ongoing basis—i.e., portfolios should not merely be an idle 

archive of work products that’s only reviewed at the end of a course or school year. 

• Portfolios can help teachers monitor and evaluate learning progress over time. Tests 

and quizzes give teachers information about what students know at a particular point 

in time, but portfolios can document how students have grown, matured, and improved 

as learners over the course of a project, school year, or multiple years. For this reason, 

some educators argue that portfolios should not just be compilations of a student’s best 

work, but rather they should include evidence and work products that demonstrate 

how students improved over time. For example, multiple versions of an essay can 

show how students revised and improved their work based on feedback from the 

teachers or their peers. 

• Portfolios can encourage students to take more ownership and responsibility over the 

learning process. In some schools, portfolios are a way for students to critique and 

evaluate their own work and academic progress, often during the process of deciding 

what will be included in their portfolios. Because portfolios document learning growth 

over time, they can help students reflect on where they started a course, how they 

developed, and where they ended up at the conclusion of the school year. When 

reviewing a portfolio, teachers may also ask students to articulate the connection 

between particular work products and the academic expectations and goals for a 

course. For these reasons, advocates of portfolios often recommend that students be 
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involved in determining what goes into a portfolio, and that teachers should not 

unilaterally make the decisions without involving students.  

There are many advantages for teachers and learners. 

• They enhance learners’ motivation by providing something personal and tangible 

which they can build up and develop over the course. 

• They help learners to reflect on their own learning and achievement by asking them to 

make choices, review, compare and organize their own work. 

• They enable learners to look for new cultural experiences by opening their eyes to the 

possibilities available to them. Part of portfolio work involves ‘show and tell’ sessions 

where learners talk about their experiences and look at other portfolios. 

• From a teacher’s point of view, portfolios lead to greater learner autonomy since they 

involve self-assessment, learner responsibility and parent involvement. 

• Learners can work in their own time on different sections of the portfolio. 

Portfolio assessment methodology has generated a good deal of interest in recent 

years, with academics taking the lead in exploring ways to use them. The function of 

assessment exists to offer information about how students are learning and teachers are 

teaching, in order to facilitate learning and teaching results. Traditional testing, such as 

standardized measurements or norm-referenced instruments, is quite product-based so 

that it fails to provide process-based evidence of learning and teaching. 

We clearly recognize that the portfolio is a useful teaching, learning and motivating 

technological technique in the foreign language classroom and it can give students the 

opportunity to demonstrate their knowledge in a supportive way that takes into account 

their individual needs and empowers future specialists to live in the 21st century. 
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Вивчення іноземної мови – нелегка справа. Це тривалий і досить складний 

процес, який вимагає багато часу і зусиль, бо іноземній мові не можна навчити, їй 

можна тільки навчитися.  
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 Необхідність спілкування іноземною мовою не викликає заперечень, 

оскільки навіть найвіддаленіші від мовних дисциплін спеціалісти вже 

переконалися: без володіння іноземною мовою повноцінний обмін науково-

технічною інформацією неможливий, отже, неможливий і сам поступальний 

розвиток науки і техніки. 

Основна проблема, що виникає при створенні ефективного курсу іноземної 

мови для студентів-юристів, полягає у самій природі цього предмету. Більшість 

курсів побудовані на базі простої послідовно-механічної моделі, що абсолютно не 

відповідає ні складній природі мови, ні особливостям мовномисленнєвої діяльності 

студентів. Створення подібної моделі зумовлено традиційними і стандартними 

уявленнями авторів підручників про найбільш важливі мовні компоненти, 

оволодіння якими і повинно привести, на їх думку, до знань іноземної мови. Типові 

вузівські курси, зокрема, англійської мови, побудовані дискретно, без урахування 

системи багаторівневих зв’язків, що заздалегідь не відповідає мовному континууму 

і не дає змогу студентам досягти рівня, що навіть приблизно нагадує реальне 

спілкування. Слід створити нову модель, яка б забезпечувала єдину основу для 

створення багаторівневої ієрархічної структури, і могла підтримувати 

безперервність формування, як лінійних, так і об’ємних мовних конструкцій, які 

корелюють з мовномисленнєвими образами студентів. 

 Процеси глобалізації та інтеграції в Європейській та світовій спільноті, 

участь українських фахівців у міжнародних проектах вимагають реалізувати такі 

аспекти професійної діяльності, які передбачають володіння іноземною мовою: 

своєчасне ознайомлення зі світовими технологіями, відкриттями та тенденціями у 

науці і техніці, налагодженням контактів із зарубіжними партнерами. Нові вимоги 

до фахівців стимулюють викладачів вищих навчальних закладів та науковців до 

пошуку нових підходів та методів викладання дисципліни у немовних ВНЗ 

України, на ліквідацію негативних факторів, що закладені в організації процесу 

викладання і перешкоджають досягненню необхідних результатів.  
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Одним із факторів, на нашу думку, є незначна комунікативна цінність 

навчальних дій студентів, а другим – низький рівень інтенсивності аудиторних 

занять і недостатньо активна участь кожного студента в групі. 

Незначна комунікативна спрямованість навчальної діяльності зумовлена 

перенасиченістю навчального процесу формальними мовними вправами. В 

результаті мало використовується комунікативні вправи, у яких студенти 

висловлюють і сприймають певний предметний зміст у процесі спілкування, а це 

перешкоджає розвитку мовленнєвих навичок і вмінь. 

Низький рівень інтенсивності занять зумовлений недостатньою кількістю 

часу на активне тренування і практику студента в аудиторії. Дотепер у деяких ВНЗ 

заняття з іноземної мови будується, в основному, на роботі викладача з окремими 

студентами при відносній пасивності групи в цілому, хоча у сучасній методиці 

розроблено багато ефективних засобів активізації навчальної діяльності всієї групи. 

В результаті об’єм мовленнєвого тренування і практики кожного студента в групі є 

недостатнім. 

 Метою цієї статті є окреслення головних рис та переваг нових підходів та 

методів до викладання іноземної мови професійного спрямування у немовних 

навчальних закладах та пропозиція використання деяких з них на практичних 

заняттях у ВНЗ. 

 Перед усім зазначимо, що головною характерною рисою навчання іноземній 

мові у ВНЗ немовного профілю є його професійна орієнтованість. Вона ґрунтується 

на врахуванні потреб тих, хто навчається, в опануванні іноземної мови, що 

диктується характерними особливостями професії або спеціальності, які, в свою 

чергу, вимагають її вивчення. 

 Ми цілком згодні з Н. Брігером у тому, що сфера англійської мови для 

спеціальних цілей складається з наступних компонентів, тісно взаємопов’язаних 

між собою: знання мови, комунікативні вміння та професійний зміст. Саме тому 

мета викладача полягає у розвиткові мовних знань, що відбивають основи фаху  

тих, хто навчається, та розвитку комунікативних вмінь, притаманних їх 

професійній діяльності. М.Елліс та К.Джонсон також вважають, що навчання має 
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спиратися на специфічний зміст, який пов'язаний з певною фаховою сферою. 

Оскільки ці сфери та ситуації відрізняються залежно від спеціальності, зміст  

різних курсів іноземної мови також буде різним, тобто, як зауважує Н.Брігер, 

відзнакою навчання мови для спеціальних цілей є його специфікація щодо певних 

професійних потреб тих, хто навчається. Виходячи з того, що спеціаліст певної 

галузі потребує знання іноземної мови для успішного здійснення своєї 

інформаційної діяльності у відповідних ситуаціях, що становлять для нього 

професійний інтерес, увесь процес навчання іноземної мови в спеціальних цілях 

має бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності даного 

спеціаліста. 

 Досвід практичної роботи показує, що в умовах відсутності  мовленнєвого 

середовища у немовному ВНЗ невимушені ситуації спілкування іноземною мовою 

виникають дуже рідко. Більшість ситуацій строюється викладачем штучно. 

Навчальна мета, на перший погляд, тут виглядає завуальовано, проте повністю не 

прихована від студентів. А тому в них формуються повноцінні мовленнєві вміння, 

оскільки всі параметри ситуацій аналогічні природним і викликають появу 

відповідної комунікативної інтенції та програми вирішення комунікативного 

завдання. 

 Сьогодні визначною тенденцією у викладанні іноземних мов методисти 

називають, передусім, реалізацію комунікативного підходу. Під комунікацією 

розуміється процес усного/ письмового спілкування, суть якого полягає в обміні 

інформацією та її оцінюванні. Комунікативно-орієнтоване навчання передбачає 

формування у студентів комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, 

якщо майбутній фахівець використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати 

і розширювати свої знання і досвід. Серед багатьох методів навчання саме 

комунікативний метод є таким, що здатний активізувати творчі можливості 

особистості, які, як твердять психологи, є у кожної людини безмежними, адже ми 

маємо величезний творчий потенціал. Розкрити ж себе, на нашу думку, можна 

лише у спілкуванні. 
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 Як вважають більшість фахівців, саме формування комунікативної 

компетенції є основною метою вивчення іноземної мови у вищому навчальному 

закладі, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі 

здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід передбачає навчання 

спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії. Аналогічне 

розширення мобільності та забезпечення працевлаштування випускників ВНЗ, 

знання й уміння яких повинні бути застосовані і практично використані, є одним з 

ключових у Болонській декларації, задля якої консолідується Європейське освітнє 

співтовариство. 

 Відносно методів викладання іноземних мов це означає поступове 

усвідомлення викладачами та методистами переваг інтерактивних методик та 

технологій викладання, у яких закладено розвиваючий потенціал: здатність 

розвивати у студентів критичне мислення, збагачувати уяву та почуття, 

вдосконалювати загальну культуру спілкування та соціальну поведінку загалом. 

Саме інтерактивні технології навчання іноземним мовам створюють необхідні 

передумови як для розвитку мовленнєвої компетенції студентів, так і для 

формування умінь приймати колективні та індивідуальні рішення з метою 

виховання активних громадян суспільства. 

 В процесі реалізації інтерактивного методу на практичних заняттях з 

іноземної мови необхідно пам’ятати, що його базовим принципом є принцип 

колективної взаємодії, згідно з яким досягнення студентами комунікативних цілей 

відбувається через соціально-інтерактивну діяльність: дискусії та обговорення, 

діалоги та рольові ігри, імітації, імпровізації та дебати. Така діяльність відповідає 

особистісно-зорієнтованому підходу до навчання, а також  узгоджується з 

вимогами загальноєвропейських рекомендацій щодо гуманізації та демократизації 

навчального процесу. Під час такої діяльності забезпечується позитивний вплив 

колективу на особистість кожного студента, формуються сприятливі 

взаємовідносини у навчальній групі. 

  На сучасному етапі реалізація будь-яких інноваційних підходів та технологій 

навчання викладання іноземної мови неможливе без постійного підвищення 
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майстерності викладача-педагога. Творче відношення та новаторство педагога 

стають можливими лише за умовами усвідомлення ним себе не тільки викладачем-

носієм певної інформації, а вченим-дослідником, для якого важливим є вміння не 

лише давати відповіді на запитання, а й ставити запитання та спонукати студентів 

до самостійного пошуку відповіді. 

 Загальновідомо, що всі сучасні знання та будь-які наукові відкриття 

відповідають на одне або ряд запитань та водночас ставлять десяток нових. 

Розвиток творчої, самостійної та пізнавальної діяльності студентів буде успішним, 

якщо викладач залучатиме їх до активного процесу доведення та обґрунтування їх 

власної точки зору щодо певної проблеми. Такі заняття перетворюються на діалоги 

та спільне мислення. Навчальна проблема стає предметом дослідження, вона 

висувається та розв’язується студентами. Отже, головною метою такого підходу є 

створення проблемних ситуацій; пізнавальна діяльність студентів при цьому 

включатиме пошук, аналіз та вирішення різних проблем, що, в свою чергу, вимагає 

актуалізації їх знань та вмінь. 

 Аналіз педагогічної та методичної літератури показує, що у сучасній теорії 

проблемного навчання існує тенденція виокремлювати два типи проблемних 

ситуацій: психологічні, пов’язані зі студентами, та педагогічні, що стосуються 

викладачів. Педагогічні проблемні ситуації створюються викладачами для того, 

щоб активізувати мислення, зацікавленість студентів та наголосити на важливості 

проблеми, що обговорюється. Психологічні проблемні ситуації є абсолютно 

індивідуальними. Проблемні ситуації можуть бути створені на всіх етапах 

навчального процесу: під час пояснення нового матеріалу, повторення раніше 

вивченого, контролю знань та вмінь. 

 На нашу думку, проблемний підхід розвиває творче мислення та стимулює 

таку діяльність студентів як: обговорення, оскільки дискусія –  це найактивніша 

форма мислення, слухання інших думок, обґрунтування власної думки, 

знаходження компромісу з іншим, лаконічне висловлювання, знаходження не 

одного, а декількох варіантів вирішення проблеми, праця в парах та групах. 

Студенти навчаються бути толерантними, уважними і дружелюбними. Отож, такий 
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підхід розвиває самостійне творче мислення студентів, залучає їх до дослідницької 

роботи, формує співпрацю та взаємодію викладача і студента. 

Проблемний підхід до практики мови можливий тільки тоді, коли студенти 

володіють достатніми мовними засобами і немовними знаннями для вирішення 

поставлених екстралінгвістичних завдань. Необхідно дуже  ретельно і обережно 

відбирати ті проблемні ситуації, які створюються в навчальному процесі, суворо 

співвідносити їх з рівнями мовної та загальної підготовки студентів. 

Проблемному підходу приділяється велика увага в дослідженнях з методики 

викладання іноземних мов, особливо вузівській. Він є одним з найбільш 

ефективних засобів формування мовленнєвих навичок та вмінь, в результаті 

використання якого: 

1) навчальна мовна діяльність починає найбільш повно імітувати справжнє 

мовленнєве спілкування, пов’язане з вирішенням досить важких 

екстралінгвістичних завдань і проблем;   

2) забезпечується максимальний облік вікових та інтелектуальних 

особливостей і можливостей студентів, а також їх інтересів, збільшується 

позитивна мотивація при вивченні мови; 

3) іноземна мова на заняттях виступає у своїй основній функції – засобу 

отримання та передачі нової інформації.  

З іншого боку, як свідчить практичний досвід, спільна соціально-

інтерактивна діяльність дозволяє кожному студентові максимально проявити свої 

інтелектуальні та творчі здібності, заохочує самостійність та ініціативність в 

ухваленні рішень. Отже, інтерактивна діяльність поєднує співробітництво 

мовленнєвих партнерів та керованість дій студентів з боку викладача, передбачає 

відмову від стандартних шляхів вирішення комунікативних завдань, забезпечує 

інтенсивну мовленнєву практику студентів у відносно вільній творчій атмосфері. 

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у 

режимі бесіди, діалогу, полілогу, тобто активного спілкування. На нашу думку, 

інтерактивним може бути названий метод, завдяки якому той, хто навчається, є не 
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лише учасником (спостерігачем, слухачем), але  саме активним творцем процесу 

навчання. 

 Аналіз сучасних методичних особистісно орієнтованих підходів до 

викладання іноземної мови у немовному ВНЗ свідчить про те, що однією з 

найбільш поширених інноваційних технологій є метод проектів, який розглядають 

як цілісну педагогічну систему. Основою цієї системи є побудова навчання на 

творчому засвоєнні знань у процесі самостійної індивідуальної або групової 

діяльності тих, хто навчається, для виконання значущого завдання, що лежить в 

межах їх інтересів, з обов’язковою презентацією результату. На думку багатьох 

авторів проектна технологія навчання якнайбільше відповідає сучасним вимогам, 

що стоять перед навчанням професійно орієнтованого спілкування іноземною 

мовою. Вона допомагає подолати прогалину між вивченням мови та користуванням 

нею. 

 Метод проектів не являється принципово новим у світовій педагогіці. Він 

виник ще в 1920-роки в США. Його називали також методом проблем й 

пов’язувався він з ідеями гуманістичного напрямку в філософії й освіті, 

розробленим американським філософом Дж. Д’юі. Він запропонував будувати 

навчання на активній основі, через доцільну діяльність студента на основі його 

власної зацікавленості. 

 Як показує практика, у ХХІ ст. технологія проектів передбачає, перш за все, 

уміння адаптуватись до умов життя людини, які швидко розвиваються. Уміння 

користуватись методом проектів – показник високої кваліфікації викладача, його 

прогресивної методики навчання й розвитку студентів. 

 Згідно з теорією та практикою, метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність студента – індивідуальну, парну чи групову, яку вони 

виконують протягом визначеного проміжку часу. 

 Виконуючи проекти, студенти вчаться самостійно приймати рішення, брати 

на себе відповідальність за їх реалізацію. Студент стає рівноправним учасником 

спільної діяльності з викладачем, відповідаючи за свої успіхи, невдачі та недоліки. 

Він сам аналізує кожен крок свого навчання, визначає свої недоліки, шукає 
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причини виникнення труднощів, знаходить шляхи виправлення помилок. Йому 

надається право вибору способів діяльності, висунення гіпотез, участь у 

колективному обговоренні різних поглядів. Вони вчаться працювати в групі, 

допомагати та підтримувати один одного, шукати інформацію з різних джерел, 

оформляти матеріал та подавати його, оцінювати свою роботу, порівнювати 

власний рівень володіння мовою, поєднувати мовні навички та власну фантазію. 

Проектна робота розвиває вміння планувати, мислити критично. 

 Ми дотримуємося концепції, яка ставить за мету навчання студентів 

іноземним мовам через спілкування цими мовами. Поняття «спілкування» включає 

насамперед мовленнєву діяльність, а щодо говоріння і слухання – ще й 

паралінгвістичні елементи – міміку і жести. 

 Таким чином, практичною метою навчання іноземній мові в умовах методу 

проектів є формування мовленнєвих здібностей, комунікативної компетенції 

студентів, яка полягає у формуванні навичок і вмінь усного мовлення (говоріння та 

аудіювання), читання та письма на основі спілкування, обмеженого тематикою й 

мовним матеріалом. 

 Практичний досвід показує, що використання в навчальному процесі 

інтерактивних технологій навчання допомагає студентам набути лексичні 

мовленнєві вміння у процесі комунікації, збільшити діапазон термінологічної 

лексики за фахом, зробити процес навчання цікавим, пізнавальним, професійно-

спрямованим та особистісно значущим. Інтерактивні технології навчання 

стимулюють когнітивні процеси та активізують мовний і мовленнєвий матеріал в 

іншомовному спілкуванні студентів, розвивають їхні творчі здібності і професійно 

орієнтовані вміння в наближених до реальних умов ситуацій спілкування. 

 Аналізуючи сучасні підходи до викладання іноземної мови неможливо не 

відзначити широке використання Інтернету та комп’ютерних технологій при 

вивченні англійської мови взагалі та ділової англійської мови зокрема. 

Використання комп’ютерів радикально змінило саму концепцію навчання мов, 

роблячи таке навчання значно ефективнішим та інтенсивнішим, більш творчим та 

наближеним до життя. Одним з найновіших підходів до викладання ділової 
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англійської мови, що базується на широкому впровадженні інформаційних 

технологій, є так зване «blended learning» або «змішане навчання». Як відзначає 

С.Кожушко, змішане навчання суттєво відрізняється від більш традиційного 

підходу, в якому інформаційні технології (комп’ютер, Інтернет) додаються як 

надбудова до звичайної організації навчального процесу – аудиторної та 

самостійної роботи студентів. Така надбудова, безумовно, інтенсифікує та 

оптимізує навчальний процес, але, на думку С.Кожушко, не є органічною для нього 

– якщо від цієї надбудови відмовитися, навчальний процес не припинить свого 

існування. В змішаному навчанні, на відміну від цього, використання 

інформаційних технологій, насамперед Інтернету, органічно вбудовано в 

навчальний процес. Заняття та вся робота загалом поділяється на аудиторну та 

самостійну, при цьому самостійна робота, за словами авторів експерименту, цілком 

базується на використанні комп’ютера (пошук інформації в Інтернеті, виконання 

спільної проектної роботи, підготовка презентацій тощо). Аудиторна робота 

витікає з того, що студенти зробили поза аудиторією за допомогою комп’ютера, і 

стає неможливою, якщо не було самостійної підготовки через використання 

інформаційних технологій. У змішаному навчанні робота в аудиторії та самостійна 

робота з використанням інформаційних технологій урівноважені, кожна є 

абсолютно необхідною та неможливою без іншої. Саме під час аудиторної роботи 

студенти представляють результати того, що вони зробили самостійно, працюючи з 

комп’ютерами, аналізують досягнуте та отримують завдання та інструкції для 

подальшої самостійної діяльності. Таким чином, на думку фахівців, перевагами 

змішаного навчання над звичайним є його органічність, абсолютна 

взаємозалежність частин, а також можливість, з одного боку, використовувати у 

повному обсязі безмежні ресурси інформаційних технологій і з другого, залишати 

спілкування іноземною мовою реальним, а не здебільшого віртуальним (як при 

дистанційному навчанні), яке не може повноцінно замінити реальне. 

Отже, вивчення методичних та педагогічних джерел, аналіз практичного 

досвіду переконують, що сьогодні професійна спрямованість та комунікативна 

орієнтованість навчання іноземній мові у немовних ВНЗ України реалізується 
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через використання інноваційних технологій. Пильна увага приділяється змісту 

дисципліни, меті та організації практичних занять, відбору автентичних текстів для 

вивчення та аналізу. 

 Щодо вибору методів та форм викладання дисципліни, переваги на 

сучасному етапі надаються інтерактивним технологіям, які сприяють розвитку 

пізнавальної та творчої активності студентів, формуванню комунікативної, 

мовленнєвої та міжкультурної компетенції тих, хто навчається, створенню 

середовища, близького до професійної сфери діяльності майбутніх фахівців. 

 Використання інноваційних технологій на практичних заняттях з іноземної 

мови, на наш погляд, підвищують вимоги не лише до рівня володіння мовою 

студентів ,а й до викладачів, роль яких змінюється і стає ще більш важливою. 

 Подальшого вивчення потребують методики організації самостійної роботи 

студентів та засоби поєднання аудиторної та самостійної роботи тих, хто 

навчається, з широким використанням комп’ютерних та Інтернет технологій. 
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Віртуальне навчальне середовище (ВНС) дозволяє викладачам і студентам 

спілкуватися, взаємодіяти, співпрацювати, пояснювати ідеї. Зазвичай ВНС 

складається з таких компонентів: можливість відеоконференції (щоб викладачі та 

студенти могли бачити один одного); аудіоконференції  та інтерактивна онлайн 

дошка для забезпечення взаємодії між викладачем та студентом.  

ВНС та звичайний навчальний клас мають багато спільного. У звичайному 

класі студент може бачити вчителя, інших студентів, дошку та навчальні матеріали. 

У віртуальному навчальному середовищі класі студент може бачити і чути вчителя 

через відео або аудіопотік. Інтерактивна онлайн дошка дозволяє викладачам 

пояснювати ідеї та працювати через Інтернет. Безумовно, під час класичного 

заняття викладачу набагато легше контролювати студентів в аудиторії, керувати 

навчальним процесом. Однак, ВНС також надає викладачу багато можливостей, 

обмежених тільки швидкістю Інтернет з’єднання. Швидкість Інтернету важлива 

для якості та надійності потокового відео. Все більше країн світи застосовують 

швидкісний Інтернет, що надає величезні переваги ВНС з підтримкою потокового 

відео.  

Слід відзначити, що застаріле програмне забезпечення для ВНС, особливо те, 

у якому застосовувалися Flash технології для запуску відео та аудіо потоків можуть 

стати реальною перешкодою для успішного онлайн-викладання. У цьому випадку 

краще застосовувати WebRTC (real-time communications) для організації передачі 

потокових даних між веб-браузерами, що може надати практично необмежений 

доступ до віртуального навчального середовища. Це дуже важливо для викладання 

студентам з відділених регіонів або у безперервній освіті (life-long learning). Також 

можливо залучення до викладання іноземних викладачів.  

Очевидні переваги застосування інтерактивних онлайн дошок і у змішаному 

навчанні (blended learning), коли викладачі можуть застосовувати цю технологію 

для розширення аудиторії. В онлайн класі викладач і студенти мають можливість 

негайно отримати доступ до будь-якого навчального матеріалу. Немає потреби 

налаштовувати проектор, якщо студенти можуть просто переглядати завдання зі 

свого смартфона, планшета або ноутбука. Можна відтворювати відео, аудіозаписи, 
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отримувати доступ до PDF-версії книги і одночасно писати на онлайн дошці. 

Сучасні моделі інтерактивних онлайн дошок комплектуються попередньо 

завантаженими навчальними матеріалами. Наприклад, LearnCube постачається з 

низкою корисних шаблонів для викладання англійської мови і технологіями text to 

speech. 

Отже, віртуальне навчальне середовище є незамінним у викладанні 

навчальних курсів онлайн. Серед основних переваг ВНС можна відзначити доступ 

до навчальних матеріалів у будь-який час з будь-якого місця; гармонічне поєднання 

чіткої структури завдань та гнучкого підходу до їх виконання; ефективне керування 

часом, що важливо, наприклад, для працюючих дорослих, яким необхідно 

балансувати між роботою, сім’єю та навчанням; розширення світогляду (можна 

навчатись в університеті іншої країни або у викладача з іноземного університету); 

можливість асинхронного діалогу з викладачем та іншими студентами за 

допомогою форумів (немає потреби знаходитись онлайн одночасно із 

співрозмовником); дуже швидка відео або письмова реакція викладача на виконане 

завдання; поліпшення цифрових навичок (онлайн-навчання сприяє впевненості та 

продуктивності у використанні інтерактивних інструментів). 

Доступність інформації онлайн змінює спосіб життя, і вносить значні зміни у 

навчальний процес. Сучасне віртуальне програмне забезпечення класу відстежує та 

підлаштовується під взаємодію студентів і викладачів, що дозволяє 

використовувати найкращі зразки навчальних матеріалів. 
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     La disquisizione del percorso dello studente iscritto alla Facoltà di giurisprudenza 

dell’Università di Bologna è un’impresa ardua perche molto personale in quanto la 

facoltà concede la libertà nella gestione e la vita impone vari obblighi personali e non 

riconducibili ad una massa. 

     La particolarità sta nell’opportunità di gestire il proprio percorso, salve poche materie 

obbligatorie assegnate e distribuite negli anni. 

Io, in quanto ex studente della facoltà, vorrei parlare della Laurea Magistrale che forma i 

futuri Avvocati, Notai e Giudici oltre alle varie figure di operatori di diritto presso le 

aziende, ma sottolineo che esistono anche le Laurea triennali specifiche dedicate ai 

Consulenti di Lavoro, ai Consulenti presso le Società e le Aziende di ogni tipo. 

     In primis, in via breve, vorrei illustrare la lunga e venerabile storia dell’Università di 

Bologna Alma Mater Studiorum (soprannominata Unibo), unitamente alle varie 

particolarità odierne. 

     L'università, con la sua sua unica e prima facoltà di giurisprudenza, nasce nel lontano 

1088 – come prima università europea e privata del mondo occidentale. 

     L'Unibo ha le proprie sedi sparse nella regione situata nell'Italia centrale – Emilia 

Romagna, nelle città di Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Fano, Forli, Imola, Ozzano 

dell'Emilia, Ravenna e Rimini. Inoltre ha una sede a Buenos Aires, in Argentina dall'anno 

1998 (con l'insegnamento, in quest'ultima, incentrato sui temi del processo di 

integrazione politico ed economico tra l'Unione Europea e l'America latina). 

     Prima dell'anno 2012 – in cui entra in vigore la riforma del Ministro di Istruzione-

Gelmini – la struttura era suddivisa in facoltà ed ora, invece, la suddivisione è in 

dipartimenti e scuole. Ma le differenze fra i due sistemi si vedono più dall’interno che 

dall’esterno, in quanto, fondamentalmente, il percorso dello studente rimane invariato. 

     Il fatto molto curioso è che l'università nasceva nel 1088 come un'associazione di 

studenti legati fra di loro da un giuramento e divisi in varie associazioni minori che 

reclutavano loro stessi i docenti per essere da loro istruiti. 

     E questo modello di insegnamento si identifica come "Modello Bolognese" – famoso e 
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ripreso in tutto il mondo dopo – a differenza da quello francese "Modello Parigino", 

basato sull'associanismo dei maestri tra di loro  [1]. 

     I primi studi furono incentrati sul diritto, in particolare sul Diritto Romano. Quindi è 

partito dalla rinomata facoltà di giurisprudenza , come abbiamo rilevato sopra. 

     Alla facoltà di giurisprudenza solo nel XIV secolo si aggiunsero gli studi logici, 

astronomia, medicina, filosofia, aritmetica, retorica, grammatica ed in seguito teologia, 

greco ed ebraico. Addirittura nel XVI secolo vennero istituiti i primi insegnamenti di 

magia naturale e dal XVII secolo – l'algebra e medicina.  

     La fama dell'università fece diventare Bologna metà di ospiti e studiosi illustri, fra cui: 

Dante Alighieri, Francesca Petrarca, Tommaso Beckett, Erasmo da Rotterdam, Papa 

Niccolo V, Carlo Borromeo, Torquoto Tasso, Carlo Goldoni, Niccolò Copernico e tanti 

altri.  

     Dopo i brevi ed imprescindibili cenni sulla storia, vorrei parlare da ex studente dei 

pregi e di qualche mancanza. 

     I pregi sono numerosi.  

     - L’università offre gli alloggi gratuiti agli studenti meritevoli. 

     - L’università permette di gestire gli studi per poter lavorare, per poter sviluppare la 

propria personalità in altri campi, per poter gestire i propri tempi. 

     - L’università offre varie possibilità di aggregazione sociale, come squadre sportive, 

mense economiche, percorsi culturali come giornalismo universitario, percorsi di 

aggregazione politica e altro. 

     - L’università possiede, inolte, varie fonti culturali quali le biblioteche antiche, il 

personale preparato e sempre disponibile, i professori d’eccelenza. 

     Per quanto riguarda i difetti, non è facile trovarne uno, ma, sforzandomi, posso solo 

dire che la possibilità di gestire i propri tempi, come svantaggio, ha il labile consolidarsi 

dei legami fra gli studenti in quanto non viene formata quasi mai una classe stabile nel 

tempo. 

     A questo punto, dopo aver dato una breve e, sicuramente, non sufficiente descrizione 

dell’illustre Facoltà, vorrei solo far lodi ed un grande ringraziamento al percorso da me 

fatto e di consigliarlo a tutti ai fini della valida crescita personale e professionale. 
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Peer evaluation is a common element of faculty assessment in many academic 

departments, both at UW-Eau Claire and around the country. Because there are relatively 

few effective ways to measure teaching performance, it is important that all elements of 

the process are investigated fully. This report summarizes academic research on peer 

evaluation as an element in evaluating teaching effectiveness in the college instructional 

environments. Four general themes emerged from the group’s review of six articles: 1) 

problems with the use of peer evaluation 2) the relationship of peer evaluation to other 

elements of evaluation, 3) appropriate uses of peer evaluation, and 4) recommendations 

for an effective process of peer evaluation. While the topic of evaluation in specific 

contexts appeared in only one article, it is an area worth discussing because of UW-Eau 

Claire’s commitment to experiential learning and the variety of instructional contexts, 

such as labs, studios, field and clinical experiences, etc. 

Problems with Peer Evaluation 

Most authors are concerned with the reliability of peer evaluation as it is currently 

practiced. DeZure (1999) notes that although peer evaluation allows access to some 

information that students cannot provide it is minimally reliable and often significantly 

biased. Challenges to reliability in peer evaluation may include personal and/or 

professional conflict between observers and the observed, poor instrumentation, poor 

implementation (including peer observer lack of training) and inappropriate interpretation 
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of the results (Arreola, 2000; Centra, 1979; DeZure 1999). Several of these challenges are 

discussed further in the section that outlines the process for improving the peer evaluation 

process. 

Relationship of Peer Evaluation to other Elements of Evaluation 

Peer observation is usually a single element in a larger process to evaluate 

teaching, potentially including evaluation (see the CETL Student Evaluation Initiative), 

administrator evaluation, expert consultation, portfolio evaluation and self evaluation. 

DeZure, citing Centra (1993) reports that peer observation is correlated with 

student evaluations at .55, with colleagues and administrators’ evaluations at .48, with 

administrators and student evaluations at .39, with colleagues and self-evaluations at .15, 

and with administrators and self-evaluations at .08. Other authors make specific 

observations about the relationship between these elements of evaluation. 

Peer Evaluation and Student Evaluation. DeZure (1999) maintains that peers are 

more qualified than students to evaluate some elements of teaching effectiveness, 

including selection and mastery of course content, course design, instructional and 

assessment practices, tools and methods, commitment to teaching and concern for student 

learning, student achievement, support for department instructional efforts and adherence 

to ethical standards. Centra (1979) observed that students are likely better sources of 

information on other aspects of teacher performance, including “relationship with 

students” because they have much greater opportunity to observe the instructor 
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Найчастіше ми чуємо, що кліпове мислення є головною проблемою молоді 

сьогодні. Що ж це таке «Кліпове мислення»? 

“Clip” з англійської означає «рекламний ролик; швидкість (руху); вирізка (з 

газети); уривок з фільму»; Термін «кліпове мислення» КМ більше співвідноситься з 

останнім значенням і відсилає до принципів побудови музичних кліпів. Точніше до 

тих їх різновидів, де відеоряд являє собою слабо пов'язаний між собою набір 

образів. За аналогією, при кліповому мисленні - навколишній світ перетворюється в 

мозаїку розрізнених, мало пов'язаних між собою фактів. Людина звикає до того, що 

вони постійно змінюють один одного і постійно вимагає нових. Якщо подивитися з 

боку аналізу інформації, то людина з КМ оперує тільки змістом фіксованої 

довжини і не може працювати зі структурами довільної складності. Зовні це 

проявляється в тому, що людина не може тривалий час зосереджуватися на будь-

якій інформації, і у неї знижена здатність до аналізу. Воно виробляється при 

тривалому споживанні інформації в мозаїчному вигляді через телевізійні / інтернет 

канали та ЗМІ. Кліпове мислення не смертельне, але і не нешкідливе. Перш за все, 

воно впливає на успішність навчання. Для сучасного підлітка подужати що-небудь 
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з класичної літератури XIX століття - вже надзавдання, так як різко знизився 

коефіцієнт засвоєння знань. Інша сторона кліпового мислення - ослаблення почуття 

співпереживання, відповідальності. Людині на осмислення якоїсь ситуації дається 

дві-три хвилини, не більше того. І тут же все забудь, оскільки починається щось 

зовсім інше. Інша інформація чекає своєї черги, щоб влитися в тебе і протекти 

через мозок. Це кліпове мислення в результаті заважає людині бути цілісним. 

Небезпека ще полягає і в тому, що виник ефект зворотної дії, і ЗМІ, телебачення 

самі стали підлаштовуватися під виховану ними аудиторію. Наприклад, текст в 

статтях стає сильно фрагментованим, розбитим на смислові блоки невеликого 

обсягу. Він насичений великою кількістю коротких фраз, і головна його задача - 

створити не логічне, а емоційне ставлення до подій. В результаті роль читача 

зводиться до простого споживання інформації. Така форма подачі матеріалу 

виявилася дуже зручною для комерції. Спираючись тільки на емоції, легше змусити 

людину керуватися отриманою інформацією в повсякденному житті. Знімаються 

фільми, побудовані на принципах кліпової техніки. Але від стилю мислення багато 

в чому залежить успішність життя. Програми ВНЗ набагато складніші шкільних і 

вимагають сприйняття і переробки набагато більшої інформації. У сучасному 

бізнесі без умінь аналізувати, виокремлювати суть і приймати на основі цього 

рішення, взагалі неможливо стати успішним менеджером. Одне з головних вимог в 

ньому - здатність вибудовувати ланцюжок з послідовності дій від існуючого 

положення до поставленої мети. А створення таких ланцюжків має на увазі 

наявність «тривалого» мислення. Звідси, виникнення цілком реальної небезпеки, 

що носії КМ будуть витіснені. Як же боротися з кліповим мисленням? У деяких 

країнах, де стали усвідомлювати його небезпеку, розробляються спеціальні 

тренінги, де навчають зосереджувати увагу на одному предметі і утримувати стан 

концентрації протягом тривалого часу. Але найбільш доступний метод - це все-

таки читання класичної літератури. На відміну від ТБ, де відбувається кероване 

сприйняття, при прочитанні художнього твору доводиться самостійно 

вибудовувати образну систему. А всіляке закріплення прочитаного - обговорення, 
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конспектування і т. д. сприяє вмінню аналізувати, встановлювати зв'язки між 

явищами, і призводить до руйнування мозаїчної, фрагментованої картини світу.  
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ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА 
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Речевая деятельность основывается на следующих параметрах: 

слушании и говорении, слушании и письме, чтении и говорении. чтении и 

письме, являясь как бы вторичным образованием.  

Специфика перевода может быть определена по следующим 

вербальным актам: 

1. По характеру речевого общения. 

2. По характеру выполняемой роли в процессе общения. 

3. По направленности на прием и передачу сообщения, по способу 

формирования и формулирования мысли, т.е. по различным формам речи. 

Некоторые исследователи считают перевод «вторичным» видом 

деятельности, а другие не видят оснований для выделения перевода в вид 

речевой деятельности. 

Перевод охватывает как внешние формы речи (устную и письменную), 

так и внутреннюю речь. Хотя роль различных форм речи для осуществления 

перевода недостаточно изучена, можно предположить, что для устных видов 

перевода наиболее важна устная форма речи, а там, где резерв времени 

больше (например, при некоторых видах письменного перевода), возрастает 

роль внутренней речи. 
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Очевидно, однако, что внутренний способ формирования и 

формулирования мысли присутствует в любом виде перевода, ибо он всегда 

предшествует внешним устному или письменному способам реализации. 

Всеобъемлющая роль внутренней речи вытекает уже из ее определения: 

«внутренняя речь - речь про себя, или скрытая вербализация, с помощью 

которой происходит логическая переработка чувственных данных, их 

осознание и понимание...» [4, с. 51]. А сознание и понимание, очевидно, суть 

наиболее существенные моменты перевода. 

Поэтому перевод характеризуется внешней выраженностью, хотя он 

включает как внешние, так и внутренние компоненты. Трудность в обучении 

внешне не выраженным видам речевой деятельности (слушанию и думанию), 

проявляющаяся в невозможности непосредственного контроля и управления 

со стороны обучающего, приобретает особую остроту при обучении 

переводу, ибо эта трудность присутствует при обучении любому виду 

перевода. 

Поскольку перевод является рецептивно-продуктивным видом речевой 

деятельности, постольку ему присущи как внешний характер обратной связи 

(слуховой или зрительной), так и внутренний (наличие мышечной обратной 

связи, реализующейся при переводе в моменты говорения или письма). В 

моменты слушания или чтения, а также думания обратная связь 

осуществляется в русле внутренних каналов смысловых решений, механизм 

которых недостаточно ясен. 

Основной элемент предметного содержания всякой деятельности - это 

ее предмет. Предметом любого вида речевой деятельности является мысль, 

как форма отражения отношений и предметов реальной действительности. 

Особый характер переводческой деятельности заключается в 

воссоздании и выражении чужой заданной мысли. 

В свою очередь, речь, выступающая в деятельности как способ 

формирования и формулирования мысли посредством языка, является в то же 

время внутренним орудием, инструментом выполнения деятельности. Вслед 
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за И.Л. Зимней мы утверждаем, что особенности предмета, как элемента 

психологического содержания любого вида речевой деятельности, в 

значительной степени определяют специфику и условия ее протекания, в том 

числе набор средств и орудий [5, с. 77]. 

В качестве продукта перевода выступает некоторое объективированное 

высказывание (текст), причем путь его формирования достаточно сложен: от 

заданного извне сообщения - через рецепцию - к умозаключению, а затем - 

через продуцирование - к собственному речевому произведению. 

Не менее важным элементом предметного содержания деятельности 

следует считать ее результат Результатом деятельности принято считать 

характер реакции других людей на продукт этой деятельности. Это 

утверждение справедливо, очевидно, и для перевода. 

Говоря о характеристиках деятельности, нельзя не упомянуть и о ее 

единице. В общем плане единицей деятельности является действие. Для 

видев речевой деятельности применена дифференциация единицей слушания 

и чтения называют смысловыражение (или речепорождение, 

речепроизводство. 

В отношении перевода, вопрос о единице находится, очевидно, в стадии 

решения. 

По нашему мнению, единицей перевода можно считать переводческое 

действие на уровне словосочетания (предложения), ибо переводческие 

соответствия устанавливаются на уровне словосочетания или всего 

предложения в целом. 

Внутренние механизмы. Как уже указывалось, основными 

психологическими моментами перевода являются, с одной стороны, 

смысловое восприятие (зрительное или слуховое), а с другой стороны - 

смысловыражение (или речепорождение. речепроизводство). 

Каждый момент, в свою очередь, реализуется определенными 

психологическими функциями. Эти функции (потребности и эмоции, 



49  

мышление и память, восприятие и внимание), образуя сложное единство, 

рассматриваются как психологические механизмы деятельности. 

В зависимости от вида перевода, доминирующее; значение приобретают 

те или иные внутренние механизмы. 

Особое значение для перевода на слух имеет, следовательно, сложный 

механизм памяти. 

Основным внутренним механизмом синхронного перевода 

исследователи считают «механизм, так называемого, вероятностного 

прогнозирования» поступающего к переводчику сообщения и механизм 

упреждающего синтеза при порождении переводчиком сообщения на языке 

перевода. 

Существенным для любого вида перевода является, очевидно, то 

обстоятельство, что все внутренние механизмы его (осмысление, удержание 

в памяти, опережающее отражение и т.д.) «работают» на основной 

операционный механизм деятельности переводчика, который мы, как и 

другие авторы, определяем как единство двух звеньев - составления слов из 

элементов и составления фраз, сообщений из слов. 

Суть этого основного операционного механизма переводческой 

деятельности заключается, на наш взгляд, в переформировании и 

переформулировании заданной извне мысли с помощью иных средств и 

орудий реализации (другими словами, с использованием иноязычной речи и 

средств иного языка). 

Что дает деятельностный подход для методики обучения переводу? 

Опираясь на знание компонентов перевода как вида речевой 

деятельности, педагог может: 

а) представить себе все звенья процесса перевода, которым нужно 

специально обучать, определить слабые (т.е. недостаточно сформированные) 

звенья этого процесса; 

б) обратить внимание на побудительно-мотивационную фазу 

переводческой деятельности. Это означает, что в компетенцию педагога 
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входит формирование не только совокупности обеспечивающих перевод 

знаний, умений и навыков, но и потребности, мотива к осуществлению 

перевода; 

в) проследить трудности, как при восприятии и понимании 

переводчиком заданной извне мысли, так и на различных этапах порождения 

высказывания при переводе в мотивации, в переформировании и 

переформулировании мысли, в оформлении мысли средствами языка 

перевода в устном или письменном виде. 

Таким образом, определение перевода, как вида речевой деятельности, 

помогает вскрыть природу этого явления, позволяет преподавателю 

пользоваться обширной номенклатурой признаков и характеристик перевода, 

что, в конечном счете, обеспечивает превращение процесса обучения 

переводу, как специальному предмету, в процесс более контролируемый и 

управляемый [11, с. 273]. 

Развитие речевой деятельности зависит от лексико-соматической 

подготовки и поэтому объем заданий по переводу, чтению и аудированию 

можно увеличить, что привлекает интерес к этим видам речевой 

деятельности. 

При переводе с языка текст должен включать не более 4% незнакомых 

слов, при переводе на язык - не более 2% незнакомых слов и основываться на 

языковом материале предыдущих лет. 

Содержание аудиотекстов и видеоматериалов должно органично 

вписываться в почву конкретных заданий на перевод, обучение этим видам 

речевой деятельности должно носить характер определенных 

последовательностей. 
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The main thing for shaping the motivation of future economists regarding 

professional implementation in a competitive environment is development of the 

awareness that a modern person should prove his/her advantages as a professional among 

other specialists, and therefore, it is important for a young specialist to focus on 

competitiveness development and activities for professional realization. 

Summarizing the scientific developments of the researchers on the role of 

motivation and the need to achieve the personality’s competitiveness in the labor market, 

we emphasize the importance of distinguishing the needs-and-motivation component of 

this phenomenon. This component involves a high motivation of students as for the 

professional activity, motivation for achievement, an adequate level of accomplishment; 

shapes the need for a successful work and recognition of performance; provides the need 

for self-regulation of the behavior and activities, self-affirmation, self-expression, the 

need for self-development and mastery of the profession; the need for continuous 

professional self-improvement, increased professionalism. Besides, it allows to form the 

need for development of one’s own competitiveness; reflects the values and meaning of 

professional activities; forms interest in professional activities; provides a professionally 

directed commitment, promotes the development of a focus on acquisition of knowledge, 

skills and professional skills; reflects the value orientations of the professional’s 

personality, his/her positive attitude to various types of socially significant activities. 

The results of the pilot study conducted by the teachers of the department proved 

that the problem of competitiveness development of future professionals of municipal 

economy is relevant for both students of the modern higher educational institutions and 

for potential employers, and, therefore, there is a need for its solution. The awareness of 
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the important aspects of compliance with the requirements of the modern labor market as 

well as the risks that will have to be faced in the process of employment and professional 

implementation affects the level of competitiveness of future professionals. As the result 

of the pilot survey, it was asserted that the reasons for the lack of a developed 

competitiveness of future professional of municipal economy may be: 1) insufficient 

motivation for training in order to have a professional fulfillment; 2) insufficient 

motivation to be successful in the profession; 3) lack of awareness of the students about 

the significance of acquiring professional experience; 4) lack of awareness of the need to 

acquire a high level of professionally relevant competencies and personal qualities. 

  One of the ways of enhancing the motivation potential of the individual is 

working with a motivational dictionary. This activity can be successfully used in the 

process of English language teaching at the university. In this kind of training, attention is 

paid to the fact that the aphorisms selected by the students are valuable for orientation in 

the competition as they reflect the experience of the whole nation as well as famous 

statements of successful personalities in business. Therefore, the presented positive 

experience could be the basis for motivating future economists to gain competitiveness as 

one of the main qualities of a modern professional. 

Creation of a motivational dictionary was carried out using the task for the students 

to collect phraseological units, citations, author's winged expressions relating to success 

in professional activities, the achievement of professional development. For this purpose, 

a number of phraseological expressions related to the  business activities under the 

conditions of competition were proposed to the students for the discussion: "to ruin 

somebody’s game" - to eliminate somebody's plans with the interference; "to be hell-bent 

on smth" - have a crazy desire to achieve something; "to leap at the chance" - 

immediately agree with the proposal, to show readiness to use the opportunity; "to keep 

one’s eye on the ball", “ to trim the sails to the wind”, to wait for the cat to jump’, ‘to 

have the ear to the ground” - to adopt to the situation with a certain purpose. The analysis 

of the mentioned statements has determined that in order to achieve the advantage in 

activity, attention should be paid on the formation of such qualities that make it possible 
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to change their own point of view, to listen to the opinion of more experienced 

colleagues, to use manipulations in communication with important people, etc. 

Advantageous were the achievements of the students in collecting citations on the 

subject of competition in professional activities. So, in particular, the students presented a 

series of aphorisms defining "animal life" as a result of engagement in competition: "As 

long as you run, the competitors bite you from behind, but if you stop, they will kill you" 

(W. Knudsen), "Fish in the sea act like people on earth: large eat small "(W. 

Shakespeare)," When you swim with sharks, the only way to survive - to become the best 

shark of all sharks "(I. Welsh). The inevitability of competition in life was also marked: 

"Competition is like tea in bags: the longer you ignore it, the more disturbing the 

atmosphere is" (J. Gabey), "Horses harnessed in a chariot run faster than single ones  but 

not because of joint efforts it is easier for them to dissipate air, but because they are 

fueled by competition and rivalry with each other” (Plutarch), “ Rivalry is the life of trade 

and the death of the trader” (Elbert Hubbard).  The next aspect registered by the students 

is justification for personal participation in the competition: "The first rule of business is 

to treat others as they would like to treat you" (C. Dickens), "Competition provides the 

best quality products and develops the worst quality people" (D. Sarnoff), " In business, 

no chance is lost: if you lose it, your competitor will find it. The secret of business is to 

know something that nobody else knows "(A. Onassis), “, “ Rivalry is the life of trade 

and the death of the trader” (Elbert Hubbard), “Business is a combination of war and 

sport” (M. Maurois). 

Summarizing the results of work with the motivational dictionary, we noted that 

the students began to realize not only the usefulness of competition for the development 

of the society, but also its "dark" side, concerning the orientation on rough treatment, 

readiness for inveracity, manipulations in the struggle for a place in the professional 

environment. However, attention was paid to the fact that the aphorisms and citations 

reflected the experience of the whole nation (phraseological units, proverbs) as well as 

ideas of famous personalities in business, and therefore, they presented positive 
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experience and could make the basis for motivating future economists to gain 

competitiveness as one of the main characteristics of a modern professional. 
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It is known that language communication is not restricted to one skill or another. 

English students are expected to learn four language macro skills: speaking, listening, 

reading and writing. They are also expected to learn phonetics, vocabulary, grammar, and 

become socioculturally sensitive knowing what to do when they encounter a «language 

barrier». It is necessary to show that multi-skill learning is more effective through 

language games, because game activities provide reinforcement and refresh the students’ 

memory. Scholars also have attempted to use game in presenting and practicing the 

language [2; 7; 8; 10]. In University syllabi we can find some directions of using games 

that should be used in each particular form.  

There are some kinds of games in language teaching and learning. Games are fun 

activities that promote interaction, thinking, learning, and problem solving strategies. 

Often games have an aspect that permits the players to produce information in a short 

time period. Some games require the players to engage in a physical activity and/or 

complete a mental challenge. 

Different writers have different classification of games. For convenience we offer 

five main kinds of games: vocabulary games [1], structure games, writing games, reading 

games, and games for developing speaking and listening skills. Each kind of game 

focuses on a language component or a skill, so when choosing games, one of the factors 

that teachers have to consider is the aim of the lesson. Language games must serve the 

purpose of helping students recall, for example, vocabulary. [5].  
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Definitely, games help engage all students, provide an opportunity for collaboration 

and/or cooperation, and provide an enjoyable learning experience. “Games are effective 

tools for learning because they offer students a hypothetical environment in which they 

can explore alternative decisions without the risk of failure. Thought and action are 

combined into purposeful behaviour to accomplish a goal. Playing games teaches us how 

to strategize, to consider alternatives, and to think flexibly” [6]. That quote summarizes 

beliefs about using games to teach, practice and reinforce a foreign language. Games 

provide a constructivist classroom environment where students and their learning are 

central. “Learning through performance requires active discovery, analysis, 

interpretation, problem-solving, memory, and physical activity and extensive cognitive 

processing” [4]. 

Students draw their own meaning from games while learning from their mistakes 

and also from each other. The students also build upon their previous knowledge and use 

their new knowledge in a game situation separate from the activity in which they learned 

it. Furthermore, the teacher is now able to make observations on each student and see 

what areas the class or individuals are struggling with or excelling at as well as the social 

dynamics of the group.  

Games allow for creativity, independence and higher order thinking. Usually, 

questions posed by the classroom teacher are fact based and have only one answer, not 

allowing for creativity, personal expression, or testing hypotheses. The answer is either 

right or wrong, but games can allow for multiple answers. They improve participation, 

self-esteem, and vocabulary usage and allow students to see that there are many ways to 

solve the same problem. Additionally, it is more like real life.  

For instance, most conversations start with open ended questions: “How are you?”, 

“What did you do yesterday?”, “How can I help you?”, and “What would you like for 

dinner?” As foreign language students, it is important that they are provided with 

scenarios that are as realistic as possible. Games, if produced well, can do the same thing. 

Easy ways to do that involve the students finishing a sentence, listing words that begin 

with a certain letter, answering open ended questions on a board game or telling a story. 

Games also reinforce learning through many of multiple intelligences. Since individuals 
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receive and process information in very different ways, it is important that teachers utilize 

different strategies and styles.  

Basically, games often incorporate logical reasoning, communication, kinaesthetic, 

visual stimulation and spatial relations. Games include analysis and interpretation of new 

and old material which makes learning concrete. Furthermore, the hands-on experiences 

are integral to critical learning, retention and recall. Games stimulate interactivity. The 

students are actively processing and working with the material as well as with other 

students. In a foreign language classroom, it is imperative that the students practice 

speaking with each other.  

The goal of the foreign language students is to speak proficiently and independently 

in various situations. He or she will never be able to do so unless there are ample 

opportunities for guided and independent practice. The interactivity amongst the students 

also promotes students’ community. The students will begin to see each others as 

individuals and will learn more about each other instead of seeing what they are on the 

surface. Interactivity will remove stereotypes and barriers, all of which are very common.  

No doubt, games allow students to work as a team and to work collaboratively 

towards a common goal. This collaborative effort is more than just learning to work with 

others. It promotes a symbiotic relationship where they can learn from each other. 

Students must supply reasons for why their answer is the best, listen to their teammates’ 

rationale and then determine which answer is the best and why. So now, the collaborative 

effort is promoting a spontaneous discussion about the material, improving 

pronunciation, increasing participation, aiding in comprehension, all while the students 

are thinking quickly on their feet. The students are also developing trust and self-esteem 

in this process. Trust develops within and among students.  

Students must trust their own instincts and others’ rationale about the answer as well 

as the ability to produce it. Self-esteem grows as their answers are validated and 

teammates rely on them to be pivotal players in the game. “Games enhance repetition, 

reinforcement, retention and transference” [3]. Because each game has a specific learning 

objective in mind, each player’s turn deals with the same concept or skill in a different 
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way. Therefore, what students do not learn on their own turn, they may grasp from 

someone else’s turn. Moreover, the responsibility for learning and practicing is the job of 

the student and it is willingly accepted. 

There are people who oppose using games in classrooms. They feel that the 

competitive nature of games creates a hostile learning environment. However, 

competition is a natural part of our world: candidates compete for jobs in the interview 

process; teams compete in sporting events; and, companies compete to retain or gain 

clients. Competition is also already present in our Universities with test scores and group 

rankings. As a matter of fact, some students rise to the challenge because they love to 

compete even if they do not like to do homework, study or participate in class [8]. 

Competition in classrooms can be achieved without being detrimental to the learning 

process or to the fun intended to take place.  

Sometimes when there is no tangible reward, some students may ask, “What did we 

win?”. The best answer is “The best prize of all…” and then add something that would 

inevitably happen: hamburger for lunch, leaving when class is over, me as your teacher 

for the rest of the year. Sometimes they stare because they do not understand such an 

attempt at humour; others complain or get upset, but it teaches them about real life. Not 

every success in life has an immediate, tangible reward. For instance, sometimes people 

change jobs because it will make them happy, not because it will increase their bank 

account.  

Additionally, the games we play at home, except for those related to gambling, don’t 

come with a fabulous prize. It’s the competition, the camaraderie, and the entertainment 

that keeps game players coming back for more. Also, playing games in a classroom 

makes it a place filled with “good noise”. The students are actively engaged and 

sometimes a bit over zealous. In classes with many students, it could mean that twenty 

people are talking at the same time. In Universities with thin walls, it may be a bit 

distracting to other nearby classrooms, especially if the other students are engaged in 

testing, or other quiet exercises. 
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During the games students are producing spontaneous responses and building 

confidence because they do not spend too much time thinking about what to say, an 

answer just comes to them [9]. Sometimes it is right, sometimes not. But they are clueing 

into their instincts, going through the file drawers in their head to find the right answer, 

interpreting the ‘clue’, saying English words that could be the right answer, and getting 

corrective feedback and positive encouragement from their teammates, not just from the 

teacher. Games allow the students to show a little of their true personalities, build 

relationships with others, and practice various skills. They also allow the facilitator to see 

who knows the information and who is or is not afraid to share it. Also it becomes more 

apparent what students need more instruction or what concepts can or cannot be 

performed adequately. 

To sum up, the more you use games at English lessons with students, the easier 

facilitating becomes. Furthermore as you progress, making groups, sharing and 

implementing rules and procedures, being consistent, dealing with competition and 

collaboration as well as evaluating the benefits of games at English lessons becomes the 

second nature. 
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Преса, телебачення та Інтернет є невід’ємною частиною життя сучасної 

людини, саме тому автентичні тексти мають особливе дидактичне значення при 
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вивченні іноземної мови, вважаються найоптимальнішим засобом знайомства з 

культурою та традиціями іншомовної країни, дозволяють занурити студентів в 

мовну ситуацію, допомагають розвивати іншомовні вміння та навички. Саме цим і 

визначається актуальність доповіді. Метою ж є дослідження можливостей 

використання автентичних матеріалів у курсі вивчення іноземної мови в 

немовному вищому навчальному закладі та впливу такого використання для 

підвищення мотивації студентів. Для досягнення мети необхідно вирішити 

наступні завдання: дати визначення автентичного тексту, зробити аналіз 

досліджень з даної тематики у науковій літературі, систематизувати види 

автентичних матеріалів та визначити  особливості їх використання саме у 

немовному закладі, запропонувати алгоритм роботи та урізноманітнити вправи, 

виділити умови для підвищення мотивації до вивчення іноземної мови студентами 

вищих навчальних закладів. 

Автентичним документом вважається такий документ, що не призначений 

для вивчення мови. Це може бути газетна стаття або уривок з фільму, фото, 

поштова листівка тощо. Документ використовується з комунікативною метою та 

може представляти собою додаткову мотивацію для того, хто навчається [6]. 

Він може бути представлений як в оригінальному вигляді, так і в 

обробленому, але тоді він може втратити ознаки автентичності. В лінгвістичному 

аспекті автентичні тексти характеризуються особливістю лексичного наповнення: в 

них багато займенників, вигуків, емоційно забарвлених виразів, фразеологізмів, 

модних слів тощо. З іншого боку, вони вирізняються фрагментарністю та 

недомовленістю, що викликає багато питань та суперечливих думок.  

Аналіз наукової  літератури з даного питання не тільки виявив потужний 

потенціал залучення автентичних матеріалів для вивчення іноземної мови, але й 

показав масу протиріч. Поняття автентичного документу датується 1970 роком і 

належить Даніелю Косте. [3, с. 89]. 

За думкою дослідника Дж. Хармера, якщо можливо знайти автентичні 

матеріали, з якими учні могли б справитись, це було б корисно, але ж якщо це 
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неможливо, то краще слід використовувати адаптовані матеріали, ніж спеціально 

створені. [4, с. 198]. 

     Кричевська К.С. надає класифікацію матеріалів, що вона називає 

прагматичними, які створюють ілюзію присутності серед носіїв мови. В залежності 

від їх вживання вона поділяє на матеріали навчально-професійної, соціально-

культурної, побутової, торгівельно-комерційної, сімейно-побутової та спортивно-

оздоровчої сфер. [1, с. 16]. Носонович О.В. та Мільруд О.П. вважають, що зазвичай 

автентичні матеріали занадто складні у мовному аспекті та  визначають окремо 

навчально-автентичні тексти. [2, c.7]. 

Враховуючи різноманіття існуючих підходів, будемо вважати автентичними 

ті матеріали, які створювалися носіями мови, але можуть знайти застосування при 

викладанні іноземної мови поза мовного середовища. Однак, враховуючи певні 

недоліки у застосуванні таких матеріалів, наприклад, обсяг та завелика кількість 

інформації, тематична багатоплановість, можлива певна обробка тексту.  За своєю 

різноманітністю автентичні документи адресуються до різноманітної публіки. 

Наприклад, для дітей преса або телебачення адаптує інформацію, використовуючи 

поняття, близькі їм за віком. Для тих дорослих, у нашому випадку студентів, що 

вивчають мову лише на початковому рівні, бажано використовувати невербальні 

елементи, які полегшують розуміння, а саме зазначення джерела, дати, автору, 

назви, ілюстрації тощо. Більшість документів можуть бути використані на різних 

рівнях від впізнавання значимих елементів до точного аналізу або критики. Бажано 

знайти такі прийоми, які б дозволили полегшити використання автентичного тексту 

початківцям, наприклад, ідентифікувати лінгвістичні, семантичні або 

соціокультурні елементи, домислити сенс з першого пред’явлення, визначити, до 

кого адресується документ, ідентифікувати зміст та мету, імітувати текст, 

порівняти, чи є такі зразки у власній країні [5]. 

Звичайно, на початковому рівні менше можливостей для роботи з цілим 

необробленим автентичним документом. Але це представляє поле для творчої 

діяльності з боку викладача. 
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Вибір автентичного тексту залежить по-перше, від віку, рівню та центру 

інтересів того, хто навчається, по-друге, від соціокультурних потреб.  Він має бути 

направлений на мотивацію та спиратися на комунікативний принцип. До переваг 

використання автентичних документів ми відносимо їх різноманітність: вони 

відображають публічне життя (преса, метеопрогнози), культурні реалії (книги, 

журнали, статті) або повсякденне  життя (меню, розклад, фото), доступність, 

ілюстративний супровід. Ці документи живі, реальні і мотивують до спілкування. 

До недоліків використання таких документів можемо віднести складність вибору. 

Між документом автентичним та педагогічним є велика різниця, тому для 

дидактизації потрібні певні зусилля з боку викладача.  

Ураховуючи вищесказане, ми узагальнили види автентичних документів, що 

можуть бути використані для вивчення іноземної мови: 

документи письмові, що представляють собою функціональні тексти з 

повсякденного життя (розклади руху транспорту, квитки, оголошення, запрошення, 

візитні картки поштові листівки,проспекти, дружні листи, записки, літературні 

тексти, гороскопи тощо) або з адміністративного життя (заяви, офіційні листи, 

офіційні оголошення); 

 документи усні, тобто документи спонтанного усного мовлення (інтерв’ю, 

дебати, телефонні розмови, оголошення з гучномовця) або усного вираження 

писемного мовлення (офіційні промови, доповіді, читання віршів напам’ять, 

конференції, пісні тощо); 

 документи візуальні (рекламні афіші, туристичні або рекламні буклети, 

торгівельні каталоги, етикетки, рецепти, меню, фотографії) або телевізуальні 

(телевізійні журнали, метеопрогнози, репортажі, матчі, відео кліпи, мультфільми); 

 документи електронні (всі види документів, що розповсюджуються через 

Інтернет) 

Питання, де знайти автентичний документ, не виникає. Завдяки доступності 

та можливостям мережі Інтернет, можна користуватися різними видами таких 

документів: 
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–  періодикою, до уваги Revue2presse, Courrier International Le Monde, Le 

Figaro, L’Equipe, Libération та інші. 

–  радіо –  France Culture, RFI,  ARTE radio; 

–   телебаченням –   TV 5 Monde, ARTE reportage, La Télé Libre. 

–  рекламними оголошеннями та кліпами –  YouTube або Dailymotion. 

Алгоритм використання автентичних документів базується на принципах 

доступності та поступовості. 

Робота, що передує пред’явленню документа 

Спочатку викладач має проаналізувати документ перед використанням, 

зробити потрібну кількість ксерокопій, визначити мету використання та рівень 

студентів, перевірити надійність інформації. 

Аудиторна робота 

Підготувати різноманітні та цікаві види діяльності, визначити, який вид 

роботи можливо застосувати – усне чи писемне мовлення, розуміння. Оскільки 

неможливо вмістити в одній статті всі види роботи з усіма видами автентичних 

текстів, ми обмежимося прикладами навчальної діяльності з брошурами або 

буклетами та фотографіями. Брошура –  це зовсім маленька книга в особливій 

м'якій обкладинці. Рекламна  (для реклами будь-якого товару або послуги) або 

навчальна (інформаційного характеру на будь-яку тематику) брошура має від 4 до 

48 сторінок. Буклет – вид друкованої продукції, характерний для рекламної 

поліграфії, має зовнішню схожість з брошурою, але зазвичай більш складної 

конструкції і продуманого дизайну. Являє собою листи, сфальцьовані у два і 

більше згинів аркушу паперу, на обох сторонах якого розміщена текстова та/або 

графічна інформація. 

Перше, що студенти мають зробити з брошурою, –  проаналізувати її та 

відповісти на запитання, до якого типу вона належить та для якої публіки 

призначена. У своїх відповідях вони опираються на візуальні ознаки, такі як 

фотографії, таблиці, схеми тощо. Важливо зробити акцент на використання 

кольорів, цифр, процентні співвідношення. Студентам з вищим рівнем володіння 

мовою можна запропонувати описати фото, карти, плани та надати свою точку зору 
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з приводу того, чи досягли розробники брошури своєї мети і за рахунок чого. 

Друге, що логічно витікає з першого завдання, –  виписати ключові слова та 

основний слоган. Далі пропонується групова робота – за наданим прикладом 

створити власний слоган або брошуру, використовуючи гумор та фантазію. 

Заключним етапом роботи з брошурою пропонується симуляційна гра, де студенти 

будуть або клієнтами, або виробниками продукції або менеджерами.  

Щодо роботи з фотографіями, можливо використання групової роботи, коли 

одна група надає описання, а інша намагається схематично намалювати те, про що 

йдеться. Потім порівняти оригінал з малюнком. Інший вид роботи – створити 

діалог від імені тих, хто зображений на фото. Групи можуть дати назву фото, 

обрати серед багатьох фото лише ті, які відповідають певним вимогам, уявити 

частину фото, якої не вистачає, порівняти кілька фотографій. Нарешті, після 

кількахвилинної демонстрації фото, воно прибирається, а студенти намагаються по 

пам’яті відтворити зображене. 

Види роботи з автентичними документами можна класифікувати двома 

категоріями: комунікативні, що включають вправи на продукування мовлення або 

дефінітивні, які мають на меті перевірити правильне розуміння документу. 

Приклад дефінітивного завдання: подивіться відео та підкресліть у списку 

магазинів ті, повз які проходив герой. Приклад комунікативної роботи: уявіть, що 

герой зайшов до магазину квітів та відтворіть діалог між ним та продавцем. 

Важливе розумне співвідношення різних видів аудиторної роботи в залежності від 

рівня студентів.  

Етап оцінювання має дуже велике значення у роботі з автентичними 

документами у курсі вивчення іноземної мови. Адже, позитивна оцінка роботи 

стимулює студента, формує стійку мотивацію до навчання. Бажано уникати роботи 

над помилками зразу після виконання мотивуючих комунікативних завдань, краще 

наголосити на позитивних зрушеннях кожного студента. 

Позааудиторна робота 

Враховуючи важливість мотивації у вивченні іноземної мови, викладач має 

закріплювати позитивні зрушення у розвитку комунікативних вмінь студентів і 
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пропонувати самим пошукові завдання в Інтернеті. Знайти самому автентичний 

документ, за яким працюватимуть інші студенти, відшукати аналоги документів, з 

якими вже мали справу та порівняти – це буде важливим мотивуючим фактором 

для тих, хто має намір засвоїти іноземну мову. 

Отже, використання автентичних документів сприяє формуванню 

комунікативної компетенції, що є основною метою вивчення іноземної мови у 

вищому навчальному закладі. При цьому задіяні всі її складові; лінгвістична та 

соціолінгвістична компетенції, бо аутентичний текст не тільки дозволяє розширити 

словниковий запас та засвоїти граматичні конструкції, але й максимально наближає 

студентів до реальної ситуації; соціальна та соціокультурна компетенції, бо робота 

з автентичними документами створює атмосферу взаємної зацікавленості, 

спільного вирішення завдань та націлює на діалог культур. 

Висновки 

Для вирішення головного протиріччя сучасного етапу викладання іноземних 

мов, а саме: комунікативна мета, що проголошується, насправді не знаходить 

реалізації на практиці, автентичні документи відіграють неоціненну роль. При 

вмілому використанні вони допомагають вирішити реальні завдання спілкування 

засобами іноземної мови та допомагають сформувати у студентів стійку 

мотивацію. В свою чергу студенти набувають необхідних навичок для спілкування 

з представниками інших країн для успішної майбутньої професійної діяльності. 
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Скаффолдінг (підтримка) вважається важливим елементом ефективного 

навчання, і всі викладачі, у більшій чи меншій мірі, використовують різні форми 

підтримки. Крім того, цей прийом часто використовується для подолання прогалин 

у навчанні, тобто відмінностей між тим, що студенти дізналися, і тим, що, як 

очікується, знатимуть і зможуть робити в певний момент свого навчання. 

Наприклад, якщо студенти не знаходяться на рівні читання, необхідного для 

розуміння тексту, що викладається в курсі, викладач може використовувати 

навчальні методи для поступового поліпшення здатності читати, поки вони не 

зможуть прочитати необхідний текст самостійно. Однією з головних цілей 

скаффолдінгу є зменшення негативних емоцій і самосприйняття, які можуть 

виникнути у студентів, коли вони засмучуються, залякують або знеохочуються, 

коли намагаються зробити нелегке завдання без допомоги, напряму чи розуміння, 

необхідного для завершення.  

У сфері освіти скаффолдінг відноситься до різних навчальних прийомів, які 

використовуються для поступового переміщення студентів до більш глибокого 

розуміння і, в кінцевому підсумку, більшої незалежності в процесі навчання. Сам 

термін пропонує відповідну описову метафору: вчителі надають послідовний 

рівень тимчасової підтримки, який допомагає студентам досягти більш високого 
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рівня розуміння та набуття навичок, які вони не зможуть досягти без допомоги.  

Сутність скаффолдінгу 

Навчальний скаффолдинг це надання достатньої підтримки для 

стимулювання в навчанні, коли загальні уявлення та поняття дани студентам. 

Подтримка навчання полягає в наступному: •ресурси; •завдання відповідно рівню; 

•приклади, зразки, інструкції та керівництво.  

Важливо розуміти, що скаффолдінг - це тимчасова підтримка, яка поступово 

зменшується, як тільки учень стає бути здатним самостійно навчатися і виконувати 

завдання самостійно. Матеріали для навчання надаються послідовно протягом 

процесу, який супроводжується контролем вчителя через механізм скаффолдінгу. 

Допоміжні стратегії поступово видаляються, коли вони більше не потрібні, і 

вчитель поступово перекладає більше відповідальності за процес навчання на 

студента. 

Наведені нижче приклади слугують для ілюстрації декількох загальних 

стратегій скаффолдінгу при застосуванні Інтернет-ресурсів: 

- розробка низки структурованих заходів, які допоможуть студентам набути 

навичок пошуку та навігації по Інтернету самостійно. 

- вибір веб-сайтів та класифікація їх за певним критерієм. 

- надрукування результатів пошуку в Web за темою та завдання кожному 

студенту знайти інші сайти для дослідження того чи іншого питання; 

надаючи критерії для оцінки сайтів звітування про результати досліджень 

студентів про цінність тих чи інших сайтів. 

Необхідно ознайомити студентів з різновидами URL-адресів: 

.ac вказує на університет або інший навчальний заклад. 

.edu вказує академічні установи, які використовуються в основному в США. 

.gov - урядові сайти. 

.mil  сайти, керовані військовими. 

.org використовується некомерційними організаціями. 
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Bеб-сайти для вивчення англійської мови пропонують навчальні матеріали, 

плани уроку, ігри, та інші навчальні ресурси. На веб-сайтах часто зустрічаються 

завдання, що пропонують послуги, які передбачають двосторонній зв'язок між 

викладачем на студентами, використовуючи електронну пошту, чат, телефон або 

відеоконференцію. 

Приклад використання веб-сайтів в аудиторії: 

викладач створює веб-сайт групи, захищений паролем і доступний лише для її 

членів, та створює сторінку ретельно досліджених посилань з веб-сайтами, які 

пропонують розвиток навичок граматики, мовлення, аудіювання, читання, письма, 

орфографії, вимови. Ці посилання регулярно оновлюються та переглядаються. 

Викладач призначає навчальні завдання для веб-класу, багато з яких вимагають 

взаємодії між студентами. 

Онлайн-слухання є також однією з величезних можливостей, які надають 

навчальні сайти: викладачі можуть вибирати хороші моделі розмовної англійської 

мови, використовуючи розмови, доповіді, інтерв'ю та обговорення в різних 

контекстах, в широкому діапазоні діалектів, різновидів і акцентів і з різними 

учасниками, що дозволяє слухачам виявити особливості природного дискурсу в 

розмовній англійській мові. 

Сайти для навчання англійської мови пропонують аудіо- та відеотексти для 

початківців, які коротші або текст вимовляється повільніше. Деякі сайти надають 

стенограми, а студенти можуть читати по мірі прослуховування, повторювати їх 

так часто, як їм заманеться, і прогресувати у своєму власному темпі. Просунуті 

студенти можуть вибирати аудіо- чи відеозображення на сайтах новин за 

допомогою інтерв'ю та звітів або обговорень, які є прикладом природних 

особливостей автентичного дискурсу. Ці сайти також можуть пропонувати 

транскрипти.  

Навчальною пропозицією для онлайн-прослуховування  може бути 

підготовка викладачем списку сайтів, що включають різні типи розмовного тексту, 

теми, мовні рівні, навчальну діяльність та інші критерії вибору аудіо- та відео 

ресурсів в Інтернеті.  
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Великі можливості дають викладачам такі сайти, як ABC і BBC. Багато з них 

мають чудові під-сайти з вивчення англійської мови, а технічні особливості їх 

аудіо- та відеофайлів, як правило, є більш ефективними, ніж інші сайти. 

Онлайн-читання. Оскільки учні розвивають свою здатність отримувати 

інформацію з Інтернету, вони навчатимуться розширювати свої навички 

грамотності від читання текстів на основі друку до читання онлайн-текстів. Коли 

студенти навчаються читати та використовувати інформацію в Інтернеті, вони 

можуть критично читати домашні сторінки, сканування та переглядати тексти 

різних жанрів, оцінювати інформацію, представлену в них, і 

 синтезувати інформацію з декількох різних сайтів. 

Навчальні пропозиції для онлайн-читання: надайте учням URL-адреси, які 

приводять їх до різноманітних ресурсів з текстами та попросіть учнів просканувати 

тексти і вирішити, до якого жанру відноситься кожен з них, порівняти 

достовірність інформації з кожного тексту, і пояснити, які критерії вони 

використовували для ідентифікації різних жанрів і визначення достовірністі 

інформації. Навчання скануванню та переглядовому читанню є необхідною 

навичкою при вивченні мови. Наведіть приклади кількох веб-сайтів на одну тему, 

але використовуйте веб-сайти різної надійності, наприклад: 

рекламний сайт, сайт університету, урядовий сайт. 

Пошук онлайн планів уроків допомагає при підготовці матеріалів заняття. 

TeAch-nology.com веб-сайт включає наступні ресурси для вчителів: 

46 000 планів уроків, 10 200 робочих аркушів для друку, попередньо 

відформатовані рубрики, веб-квести, 257 000 перевірених сайтів для викладачів для 

пошуку інформації, пов'язаної з темою, якій вони навчають. 
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     Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери діяльності 

людини сприяло виникненню і розвитку глобального процесу інформатизації. У 

свою чергу, цей процес дав поштовх розвитку інформатизації освіти, яка є одним з 

найважливіших умов реформування і модернізації системи вітчизняної освіти, так 

як саме в сфері освіти готуються і виховуються ті люди, які не тільки формують 

нову інформаційну середу суспільства, але яким належить самим жити і працювати 

в цьому новому середовищі. 

Електронні навчальні технології являють собою сукупність технічних та 

дидактичних засобів навчання, які уможливлюють представлення навчальної 

інформації у текстовому, графічному, аудіо-, відео-, анімаційному та інших формах 

[5, с. 76].  

Одним з найголовніших допоміжних засобів в опануванні іноземної мови 

є електронні словники. На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій  

розширився первісний зміст, вкладений в поняття «словник», сучасні електронні 

словники Oxford Advanced Learner's Dictionary, Cambridge Advanced Learner's 

Dictionary, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Longman Dictionary 
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of Contemporary English містять відповіді з широкого кола питань, що знайшло 

відображення в збільшенні частки енциклопедичної інформації. Доцільно звернути 

увагу на те, що освітні можливості більшості програм електронного словника 

дають змогу не лише знайти переклад певного слова, а й вирішити низку 

навчальних завдань. Так, за допомогою словника  можна вивчати та повторювати 

лексику, тренувати фонетичні уміння, виконувати різноманітні вправи.  

Для формування іншомовної мовленнєвої лексичної компетенції 

майбутнього фахівця, його здатності до сприйняття, засвоєння і вживання 

іншомовного лексикону, що виражає понятійно-категоріальний апарат певної 

предметної області, з метою і в ситуаціях іншомовного професійного спілкування 

зростає необхідність розробки навчального термінологічного словника, який 

відповідав би всім необхідним вимогам. 

Основними параметрами, яким повинен відповідати термінологічний 

словник, є : 

− предметна (тематична) орієнтація -  пласт спеціальної лексики, який підлягає 

опису у термінологічному словнику ;  

− призначення спеціального словника, яке визначається характером його 

використання: перекладні, навчальні, довідкові ( тлумачні) та інформаційні; 

− адресна орієнтація - коло користувачів словника; 

− аспектна орієнтація словника - рівні мови, що підлягають опису 

(фонетичний, орфографічний та ін.). Релевантними для термінографії аспектами 

опису лексики є розгляд семантичних відносин між термінами, а також 

словотворчих можливостей термінів і їх вживаності в мові; 

− функції термінологічного словника; 

− обсяг термінологічного словника; 

− принципи відбору лексики [ 3, с. 50-64 ]. 

У роботах, присвячених створенню навчальних електронних словників 

вказується на важливість спеціальної організації лексичного матеріалу в 
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методичних цілях. Відзначається, що структурована подача інформації як в 

лінгвістичному, так і в понятійному плані повинна допомогти тому, кого навчають,  

зрозуміти семантичні відносини між різними словами і термінами словника, 

сприятиме полегшенню процесу сприйняття, запам'ятовування і переробки 

отриманої інформації [3; 6 ]. 

Важливими методичними  вимогами  до навчального термінологічного 

словника є: 

− відбір лексичних засобів для навчального термінологічного словника відповідно 

до вимог навчальних програм, з урахуванням рівня навчання і контексту 

майбутньої професійної діяльності студентів; 

− комплексний  опис лексичних одиниць, представлених в словнику; 

− дефініція лексичних термінологічних одиниць, тобто  розкриття значення 

терміна і, таким чином, формування термінологічної компетенції майбутнього 

фахівця; 

− наявність методичних вказівок, що містять рекомендації по використанню 

словника як засоба  навчання,  включених в словник або в спеціально 

розроблений навчальний посібник. 

Стосовно до електронного формату словника важливими вимогами 

науковці вважають : 

− «дружність інтерфейсу» - забезпечення зручності у використанні словника і 

естетичності в оформленні; 

− наявність навігаційної інформації, що допомагає користувачам легше 

орієнтуватися в словнику і швидше знаходити в ньому необхідну інформацію; 

− відкритість, тобто можливість вносити зміни і доповнювати навчальний 

матеріал [2; 4 ]. 

У подальших дослідженнях  уважаємо актуальним розробку  методичного 

алгоритму  для створення тематичного електронного словника з іноземної  мови 

для студентів ВНЗ технічних  спеціальностей.     
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В основі будь-якої діяльності людини лежить мотивація. Навчання не є 

винятком. Стаючи студентом вищого навчального закладу, молода людина може 

бути керована різними причинами – від не найкращого варіанту, такого, як палке 

бажання виключно батьків бачити свою дитину студентом саме цього закладу 

освіти, до найкращого варіанту – виваженого та безперечного, давнього прагнення 

самого абітурієнта піти саме цим шляхом до своєї фахової мрії. 

Загалом, в цьому аспекті, мотивація розглядається у двох категоріальних 

формах – як екстринсивна та інтринсивна [2]. Відповідно, есктринсивна мотивація 
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зумовлена зовнішніми умовами та обставинами, інтринсивна – пов’язана з 

особистісними потребами людини, її зацікавленістю та діянням за власним 

бажанням. Стимулами екстринсивної мотивації можуть служити бажання отримати 

винагороду або уникнути покарання. 

Мотивація до навчання – основний важіль забезпечення його успішності. 

Мотивація, як явище багатогранне, передбачає і багатогранний комплекс засобів її 

підтримки. Оптимальна організація навчального процесу вимагає глибокого знання 

мотивів навчання студента, вміння правильно їх виявляти та керувати ними з 

найбільшою продуктивністю.  

Розпочавши навчання у вищому навчальному закладі, кожна молода людина 

залишається один на один зі своєю власною мотиваційною програмою та освітніми 

викликами вже нового, у порівнянні з шкільним періодом, рівня. І кожна є 

запрограмованою на різний рівень самовіддання, готовності до труднощів та 

сумлінної праці, досягнення успіху у навчанні або фактично повної бездіяльності 

через повну відсутність мотивації. Але навчання розпочинається, і професійним 

обов’язком та професійним викликом викладача є сформувати, якщо необхідно, та 

підтримати зацікавленість у своїй дисципліні у найбільш можливої кількості членів 

аудиторії, створивши найсприятливіші умови для досягнення позитивного 

результату навчання. 

Ні для кого не є таємницею, що предмет іноземної мови у загальноосвітній 

школі є важким випробуванням для багатьох учнів. Засвоївши своєрідне ставлення 

до цієї дисципліни як до такої, яку майже не можливо успішно опанувати, колишні 

школярі стають студентами, не вірячи в те, що мову іншої країни можна і треба 

вчити, розраховуючи на достатній рівень продуктивності. В цьому випадку процесу 

формування мотивації до вивчення іноземної мови буде ефективно сприяти 

наданий студентові шанс повірити в свої можливості, відчути свою успішність, 

побачити на власні очі, що прогрес можливий і він має місце. 

Коли особа не є з самого початку навчання зацікавленою у вивченні 

предмету, тобто, не має інтринсивної мотивації, створення сприятливих умов для 
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певного успіху та очевидного саморозвитку може стати поштовхом для 

формування інтринсивної мотивації.  

Перший успіх, скоріше за все, стане основою для наступного кроку вперед. 

Звичайно, не для всіх. Але для певної кількості студентів – це можливість відчути 

свої сили, стати краще, зробити щось нове, досягти успіху, навіть, можливо, 

подолати славнозвісний «мовний бар'єр».  

Надихати на успіх, мотивувати до навчання – є однією з невід’ємних 

складових комплексу професійних завдань викладача. Це питання є об’єктом 

постійних досліджень сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної 

науки. Розглянемо деякі з розповсюджених методик формування та підтримки 

мотивації до навчання, які, на наш погляд, є найбільш ефективними при навчанні 

іноземної мови.  

Перш за все, звернемось до такого важливого фактору, як сучасність освіти. 

Очевидно, що студентство розвивається дуже швидко, разом із сучасним світом та 

сучасними інформаційними технологіями. Тому, щоб бути ефективною для 

сучасних студентів, освіта має бути сучасною та мати в своєму освітньому арсеналі 

достатньо інформаційних засобів та методик їх використання. За сучасними 

реаліями, комп’ютерні технології, особливо для молоді, стали невід’ємною 

частиною життя, особистісного розвитку та  основним засобом комунікації. Для 

сучасних студентів використання інформаційних технологій у всіх сферах 

діяльності – цілком звичайна та очікувана річ, яка повинна бути і природною 

складовою вивчення іноземної мови також. Для того є певні вагомі причини. 

Перш за все, це доступність інформаційного простору, з його вільним рухом 

необхідної для навчання інформації та фактично миттєвий доступ до неї учасників 

навчального процесу. По-друге, використання інформаційних технологій під час 

навчання мови може значно підвищити швидкість процесу навчання, дозволивши 

студентам засвоїти значніший, у порівнянні з традиційною формою, обсяг 

інформації, не знижуючи якісні показники. Підвищення інтенсивності призводить 

до звільнення часу, що надає викладачеві можливість присвятити більш уваги 

розвитку творчих можливостей учнів, залучивши їх до різноманітних видів творчої 



77  

діяльності, пов’язаної з темою, що вивчається. Що також є дуже корисним для 

закріплення засвоєних вмінь та навичок, одночасно сприяючи формуванню та 

підтримці мотивації до навчання. 

Іншою перевагою використання комп’ютерних технологій є можливість 

здійснення швидкого, всебічного, об’єктивного та, у разі необхідності, 

самостійного контролю рівня засвоєння знань. Всі ці складові, разом та окремо, 

також сприяють підвищенню мотиваційного фону, тому що надають можливість 

самим студентам оперативно отримати інформацію про ступінь власної 

результативності. Крім того, комп’ютер систематизує та зберігає данні про рівень 

успішності, що дозволяє легко відслідкувати динаміку розвитку кожного студента.  

Крім того, за допомогою інформаційних засобів у студентів з’являється 

можливість самостійно засвоювати певні розділи матеріалу, що зазвичай 

відбувається досить успішно, також підвищуючи рівень самооцінки та мотивації. 

Адже комп’ютер здатен «терпляче» повторювати конкретне завдання необхідну 

кількість разів, надаючи студентові можливість відпрацювати навички та надати 

вірну відповідь.  

Зазначивши переваги застосування інформаційних технологій з метою 

створення найбільш сприятливих умов для навчання та розвитку мотивації до 

навчання, зазначимо, що у цьому сенсі, звичайно, неможливо сприймати 

комп’ютер в якості того чинника, який здатний замінити справжнього викладача у 

його ролі мотиватора до вивчення іноземної мови. Комп’ютерні технології є лише 

продуктивним засобом, що може бути використаним викладачем. Саме «жива» 

людина, емоційна та зацікавлена у процесі та результаті навчання, спроможна 

зацікавити свою аудиторію, створити відповідний емоційний настрій, та винайти 

шлях подальшого освітнього та особистісного розвитку студента. 

Один з найефективніших практичних шляхів мотивації аудиторії до вивчення 

іноземної мови – створення комунікативної атмосфери на занятті, тому що 

можливість висловлювати свої думки та обмінюватися ними, більш чи менш 

успішно використовуючи мову іншої країни, зазвичай дуже захоплює тих, хто 

вивчає цю мову. Крім цього захоплення, здатність спілкуватися іноземною мовою – 
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це і є саме те, що більшість студентів очікує від її вивчення. В цьому полягає 

інтринсивна мотивація – отримання навичок спілкування іноземною мовою для 

реалізації власних цілей кожного студента.  

Найкращою формою комунікативної діяльності є групова, яка потребує 

спільної роботи у групі задля виконання певного завдання. Традиційно під час 

групової комунікативної діяльності викладачем пропонується або одне спільне 

завдання для всіх груп, яке вони виконують незалежно одна від одної, а потім 

порівнюють результати; або кожна група отримує окреме завдання, з комплексу 

тих, що пов’язані між собою тематично, чиї результати також аналізуються після 

виконання. У обох випадках результати розв’язання завдань покликані сприяти 

засвоєнню певного матеріалу. 

Ефективним та спонукаючим до комунікації при використанні 

комунікативної групової форми навчання може бути метод засвоєння граматичного 

матеріалу за допомогою виявлення – «Discovery Grammar Method». Його 

оригінальність полягає у тому, що студенти повинні відслідкувати та 

проаналізувати певний граматичний аспект до того, як він буде пояснений 

викладачем. Кожній групі надається граматична картка, яка містить декілька 

зразків однієї граматичної структури. Завдання для груп – виявити граматичну 

закономірність та поділитися результатами дослідження. Тобто, студентам 

надається можливість зробити власні спільні висновки, мотивуючись фактором 

конкурентності. 

Альтернативним методом організації комунікативного групового навчання є 

так званий «Flipped Classroom», тобто заняття, на якому змінюється джерело 

формування завдання. Групи мають власно створити свої завдання вдома, а під час 

заняття виконати їх, використовуючи іноземну мову [2]. 

Вдаючись до комунікативної групової форми навчання, викладачеві важливо 

приділити увагу тому, щоб групи були сформовані, враховуючи кожного студента. 

Навіть найменш активний студент має обов’язково бути членом певної групи, 

відчувати себе повноправним учасником процесу комунікації, що, можливо, 

послугує для нього мотивацією для посильної участі у роботі та, відповідно, у 
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наступних видах діяльності. Крім того, враховуючи психологічно-вікові 

особливості студентів, групи для комунікативної діяльності бажано формувати, 

беручи до уваги фактор особистісної комбінаторності студентів з  перспективою 

спільної продуктивної діяльності. 

Особливо мотивуючими для студентів є ситуації, що надають їм бачення 

практичного застосування їх знань з іноземної мови. Зазначення викладачем 

конкретної мети здійснюваної діяльності, безумовно, робить цю діяльність 

цілеспрямованою та спонукає до підвищення активності аудиторії. 

Використання цієї методики передбачає створення мовленнєвих ситуацій, 

наближених до життя. Традиційними напрямами діяльності такого характеру є 

метод проектів – Project-based learning, та Role playing – рольова гра. 

Під час використання методу проектів наближеність навчальної ситуації до 

реального життя є, безумовно, дуже високою, що мотивує студентів до комунікації 

та застосування знань з мови, тобто, учбової активності. В якості завдання для 

розгляду студенти отримують реальний життєвий або фаховий матеріал і повинні 

знайти рішення запропонованої ситуації, використовуючи ряд певних кроків. До 

кроків можуть входити: власне засвоєння інформації, на основі якої має бути 

зроблено рішення; детальна розробка плану дій для вирішення проблеми; збір 

додаткової інформації; формування висновку; представлення рішення.  

При використанні цього методу процес є навіть більш важливим, ніж 

винесене рішення, тому що саме у процесі аудиторія заохочується до активного 

спілкування та використання іноземної мови. Дуже важливо, що процес 

знаходження рішення активує інтринсивну мотивацію студентів, через те, що в цей 

час вони мотивовані не екстренсивно (отримання кінцевої оцінки за проект), а 

зацікавлені у продуктивній комунікації заради фактичного рішення. 

Застосування методу рольової гри надає можливість студентам опинитися у 

ситуаціях, які можуть імовірно відбутися у реальному світі. Використовуючи свої 

знання з іноземної мови, студент повинен змоделювати свої дії у подібній ситуації, 

перебуваючи у безпечних умовах [2], [3]. 
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Звичайно, велике мотиваційне значення для студентів має поведінка 

викладача під час виконання будь-якого виду завдань. Реакція викладача на 

діяльність студентів може стати основоположною для формування та підтримки 

мотивації аудиторії до вивчення іноземної мови. Наприклад, надмірне корегування 

викладачем помилок студентів дуже швидко може стати причиною їх відчуження 

та психологічного «замикання». Студенти будуть погоджуватися з тим, що 

викладач є дуже освіченим, але їх впевненість у власних можливостях зазнає 

значного зниження, що неминуче призведе до зниження рівня мотивації навчання. 

Треба ще раз наголосити, що йдеться про саме надмірну увагу до помилок, 

особливо, в усній мові.  

Загалом, для створення продуктивної мотивації зворотній зв’язок викладача 

та аудиторії повинен мати позитивний характер співпраці, що передбачає рівну 

міру критицизму та заохочення з боку викладача. Психологічно виваженою є 

ситуація надання критичної оцінки, що одночасно супроводжується позитивним 

коментарем. Це дозволяє студентові сприйняти критику як більш конструктивну, 

без зниження рівня самооцінки та мотивації. 

Звичайно, одна з головних фахових функцій викладача – вказати на помилки 

та виправити їх. Але, враховуючи необхідність підтримання мотивації до навчання, 

звернення уваги на успіхи та досягнення, меншого чи значнішого розміру, є дуже 

важливим. Безумовно, що аналіз будь-якого виду роботи студента містить в собі 

можливість не лише зазначити недоліки та помилки, але і висвітити ті досягнення, 

за які студент може отримати справедливу похвалу викладача, уникнувши 

жорстокого саморазочарування та, як слід, можливо, втрати мотивацію до 

подальшого навчання. 

З іншого боку, критика також має стимулююче значення. Вдало 

сформульоване критичне зауваження викладача покликано здійснити 

конструктивний вплив на студента та підштовхнути до подальшого розвитку. Щоб 

створити критичне зауваження конструктивного характеру, можна використати 

досить дієвий засіб – «Sandwich Technique». Сама назва вже пояснює сутність 

цього засобу – критичний коментар має бути розміщеним між двома позитивними. 
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Студент, із задоволення сприймаючи дві позитивні оцінки, разом із ними, неминуче 

сприймає та засвоює суть критичного коментара [1]. 

Щоб впливати на своїх учнів та мотивувати їх до самовдосконалення, 

звичайно, викладачеві необхідно постійно демонструвати свій високий фаховий 

рівень, відмінне знання мови, що вивчається під його керівництвом, та соціо-

культурних особливостей країни мови, що вивчається. Але не варто забувати про 

психолого-вікові особливості молоді, через які вона ще не зовсім готова до 

ефективного засвоєння знань, що надаються у суто академічній формі. Введення 

розважального елементу у процес навчання здатен підвищити рівень інтринсивної 

мотивації аудиторії. Мережа інтернету наразі пропонує велику кількість 

ознайомлювальних матеріалів, аудіювання та тестових завдань лексичного та 

граматичного характеру, де відбувається органічне поєднання пізнавального та 

розважального елементів, що, безумовно, їде на користь процесу навчання та 

мотивування аудиторії.       

Дії викладача та його ставлення до студентської діяльності, віра в можливості 

студентів, уміле використання методичних підходів та інформаційних технологій – 

є ефективними засобами формування та розвитку мотивації, яка являє собою один з 

основоположних факторів успішності навчання іноземної мови та відкриття для 

студентів нового світу їх освітніх можливостей.    
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Nowadays language education that is primarily focused on the provision of 

students with a thorough understanding of the nature of language, the process of second 

language acquisition, the relationship between language and culture is increasingly 

paying attention to the choice of successful methods of L2 teaching depending on 

characteristics and special needs of the language learner.  

The target group of modern methodologists is the Z generation or as they are also 

called Gen Zers. Generation Z (Gen Z) is the term that is used to denote the demographic 

cohort of people born between 1995 and 2010. There are several essential characteristics 

that make them different from their forerunners. The context in which they grow up 

features a highly sophisticated media and computer environment. From their early years, 

they are exposed to the Internet, social networks and mobile systems. The smart tools 

make part of their everyday life. The statistics show that, on average, Gen Z uses their 

smartphones 15.4 hours per week that is more than any other type of device while their 

consumption of TV content per week is only 13.2 hours that is significantly less than that 

of previous generations [4]. Their constant use of the Internet, online games and different 

new technologies made M. Prensky call them “digital natives” [10].   

 T. Francis and F. Hoefel distinguished special features of their behaviour. Firstly, 

“unidentified ID” , that means that they experiment with different ways of being 

themselves and shape their individual identities over time. Thus, they can be called 

“identity nomads”. Secondly, “communaholic” – they easily make friends with people 



83  

online and in the physical world, continually flow between communities exploiting the 

high level of mobilization technology. Thirdly, “dialoguer”  – they prefer fewer 

confrontations to more dialogues and are ready to accept different opinions. Fourthly, 

“realistic”  – they live life pragmatically, with vast amounts of information at their 

disposal they are more pragmatic and analytical about their decisions [1].  

P. Preville states that even the way Gen Zers use technology is different. They 

expect everything on demand as they are not to wait to rent a movie or find some 

information as everything happens online immediately. They are accustomed to a 

personalized feed of information, entertainment, suggestions and requests based on their 

personalities. Their social life takes place online. The online environment is integral to 

social behaviour. They prefer video messages to an email or text [11]. 

All these things make them hypercognitive, they collect and cross-reference 

different sources of information with no difficulty, easily integrate virtual and physical 

environment. That is why teaching methods to be successful and efficient should be 

chosen with respect to these peculiarities. The main thing that should be taken into 

account is the use of digital technology both within and outside the classroom.  Thus, 

blended learning is widely advocated nowadays. In this context BYOD trend when 

students are allowed to bring their own computing devices – such as smartphones, laptops 

and tablets – to the classroom is topical. For example, Ohio State University handed out 

11,500 iPads to incoming students with its own app and digital learning platform in 2018 

[8]. To increase motivation learning should be personalized it means not only that 

material should be carefully chosen for the target learner, but that the work of students 

should be assessed and adjusted on the fly. 

To fulfil these tasks gamification is suggested as a remedy. There are several 

definitions of the term. The most accurate is considered to be introduced by S. Deterding. 

It means using the mechanics, rules and techniques known for various kinds of games in 

non-gaming context to increase user’s engagement in performing various types of 

activities, especially if those activities are considered boring or routine [13]. Gamification 

is different from game-based learning as it involves applying the rules of a game to a task 

or lesson, while game-based learning involves using an actual game to teach something. 
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Although the notion of gamification is comparatively new, the idea may have a 

long international history. The researches link it to Soviet socialist competition and 

motivational techniques used in corporations in the 90s in America [6]. The use of games 

is also popular is psychology to research human mind and behavioural mechanisms.  The 

educational potential of games was recognized by the 20th-century psychologists Jean 

Piaget and Leonard Vygotsky who argued that play is a crucial component of cognitive 

development from birth and through adulthood [9,14]. 

The gamification industry has been steadily developing since 2010. These services 

are spread in different domains – entertainment, retail, media and publishing etc. Their 

ability to increase knowledge retention and engagement is recognized. For example, by 

Delta Airlines and IBM that integrated gamification into employee training and business 

prospect management.  

The main objectives to introduce gamification into education are the following: to 

engage students in learning within and beyond the classroom, to make them think deep, 

to learn from peers, to relate course content to real-life context, to improve motivation 

and enjoyment etc. Its potential to motivate the disaffected is also mentioned. It is known 

that the less engaged with study demographic group is 15-24-year-old males which is the 

largest group of gamers worldwide. Thus, including gaming into education can increase 

their interest in learning. 

The attitudes of scholars towards gamified elements in education are controversial. 

Some considered it to be a remedy for a low students’ engagement problem [3], others 

agreed but warned against blind and blanket applications within schools, they also were 

concerned that the use of game elements may cheapen the motivation to learn and that 

effort will only be applied if the learning activity is deemed ‘fun’ [10]. Some of them 

stressed the necessity of careful planning and consideration before implementing them 

into education [12]. 

Besides different gamified applications available today, different game elements 

are widely used such as points, badges, digital stickers, certificates for reaching a 

particular goal, leaderboards, scoreboards, rewards, privileges, competition etc. Khan 

Academy, for instance, successfully uses gamification concepts such as skill trees to 
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visualize the progress and quick rewards that encourage progress through levels. Such 

elements help students to see their achievements quickly, build confidence and encourage 

competition. Dr Lee Sheldon in 2009 modelled his classroom on a massively online 

game. His students created avatars, formed guilds with classmates, completed quests for 

which they were awarded points, completed tasks in the order of their own choice. As a 

result, the average grade of students rose from C to B and the attendance improved 

significantly [2]. 

The positive effect of using gamification in teaching can be attributed to three main 

factors that were described in the model of Framing Mobile Learning by M. Koole. 

Technological factor – learners easily use mobile devices to access a variety of materials 

from anywhere at any time that can provide multiple cues for comprehension and 

retention; pedagogical factor – well-implemented mobile education when the material 

used and level of challenge are relevant can assist in the reduction of cognitive load for 

learners; social factor – students can interact with others, participate in collaborative 

learning activities through the use of the tool [5]. 

Meanwhile, integration of gamification into education may also have negative 

consequences. Learners may be turned off by gamification especially those who fear 

competition or see no reason in provided motivators such as achievement points or virtual 

trophies. 

That is why only carefully considered and designed with relevance to educational 

goals, appropriate language learning approach and the target audience gamification may 

be productively exploited in  foreign language teaching where a teacher should create 

tasks which will be seen by the learner as challenges to be accomplished in order to move 

from one stage to the other, for example, by completing a unit or an assignment while the 

language learning is simultaneously assessed in a game-like form. 

Among the variety of gamification tools, the following should be mentioned as the 

most frequently used in foreign language learning: Duolingo, Class Dojo, Edmodo, 

Zondle, Socrative, and Brainscape. They help to enhance the learning of writing, reading, 

and speaking and motivates collaboration and interaction. They can be successfully 



86  

applied as a part of the homework, for self-study, self-assessment or as a form of 

evaluation of achievements. 

In conclusion, it is necessary to note that incorporation of bleeding-edge 

technologies into L2 learning is not sufficient. Only careful pedagogical, psychological 

and technological research of technology-based language learning, in particular, 

gamification strategies, may help to address different teaching needs efficiently. 
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Клоуз-тест - ефективний тип тестового завдання, що передбачає відновлення 

опущених слів в тексті. Дана форма застосовується двояко: з фіксованим пропуском 

слів (кожне n-е слово) і нефіксованим, коли опускаються тільки, наприклад, службові 

слова. З його допомогою перевіряють загальний рівень володіння мовою: Клоуз-тест 

передбачає осмислення інформації, що передує пропуску та подальшої за ним, аналіз 

граматичної структури, витяг з довготривалої пам'яті і підбір вербального елемента, 

що сполучається з даним контекстом, наданняя цьому елементу необхыдної 

граматичної форми. 



88  

Цей вид тесту описаний в методичній літературі ще як тест доповнення або тест 

відновлення. Клоуз-тест був розроблений і запропонований для визначення того, 

наскільки важкий той чи інший текст для читання і розуміння, а також того, 

наскільки цей текст цікавий для читача. Це тест, при виконанні якого необхідно 

відновити відсутні елементи тексту, наприклад кожне третє слово, використовуючи 

механізм імовірнісного прогнозування. 

Особливість клоуз-тесту полягає в тому, що ситуація в ньому представляється у 

вигляді зв'язного тексту (як монологу, так і діалогу). Таким чином, інформація 

подібної тестової ситуації відноситься, з одного боку, до організації мови, а з іншого - 

до позамовної дійсності. Поєднання лінгвістичних і екстралінгвістичних 

особливостей тексту дає можливість подолати абстрактність моделей мовного 

матеріалу. що перевіряється. Звідси випливає, що успішність виконання клоуз-тесту 

знаходиться в прямій залежності від того, наскільки швидко студент може зрозуміти 

весь текст і відновити зв'язки між подіями або станами персонажів, описаними в 

тексті. 

Це в свою чергу визначається тим, як добре він володіє лексикою мови,  яку 

вивчає, в якій мірі у нього розвинена мовна здогадка і як адекватно він розуміє текст 

кожної конкретної тестової ситуації. 

Існують такі різновиди клоуз-тесту: 

• Аудіоклоуз-тест - вид прагматичного тесту, при виконанні якого студент 

підбирає або вибирає із запропонованих відсутні в тексті букви, слова, 

словосполучення і відновлює їх під час пауз при повторному читанні тексту, 

• Б-клоуз-тест. Тест, який представляє собою модифікацію С-клоуз-тесту, В 

ньому кожен крок збільшений до 3-4 слів (тобто пропускається кожне 3 - 4 слово), в 

кожному слові-пропуску вказана перша буква. Пропуски не робляться тільки в 

іменах, назвах, датах, цифрах, як і в С-тесті. 

• гнучкий Б-тест (комбінований клоуз-тест). Тест типу клоуз, в кожному 

завданні якого запропонована допомога-підказка у вигляді декількох букв на початку 

слова (букв повинно бути стільки, щоб забезпечити однозначність і об'єктивність 
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перевірки відповідей, виключити контекстуально відповідні відповіді із 

запропонованим початком слова). Як і в С-клоуз-тесті, пропускається половина 

слова. 

• С-клоуз-тест. Тест, що складається в написанні частини слова, якої бракує (як 

правило, другої половини кожного другого слова). Якщо в слові непарна кількість 

букв, то укладачами С-клоуз-тесту пропускається більша їх частина. Якщо слово 

складається з однієї літери, то пропускається половина наступного слова. Мінімальна 

кількість пропусків - 100. С- клоуз-тест використовується як в мовних тестах 

(перевірка сформованості орфографічних, лексичних, граматичних навичок), так і в 

мовленневих. 

• тест редагування. 

Середній крок пропуску в клоуз-тесті коливається від кожного другого слова 

(С-тест) до кожного восьмого (гнучкий клоуз-тест) - десятого (тест редагування). У 

клоуз-тесті допускається або фіксований пропуск слів, або цілеспрямована вибірка 

(fixed-ratio method); в інших випадках може використовуватися нефіксований 

пропуск слів (variable-ratio method), коли пропуск здійснюється в залежності не від 

порядкового номера слова, а від обраного критерію (опускаються слова з найбільшою 

інформаційної навантаженням, або знаменні, або службові - випадкова вибірка). При 

оцінюванні зараховуються як правильні або точно відновлені слова, або близькі, що 

задовольняють контексту. 

У клоуз-тесті використовуються різні типи відповідей: відповідь, що можна 

вільно конструювати (студент самостійно підбирає контекстуально відповідні слова) і 

задана відповідь (із запропонованих дістракторов вибирається один - техніка 

множинного вибору). 

Сказане вище дозволяє зробити висновок, що клоуз-тест може бути 

використаний як форма контролю на просунутому етапі навчання, коли в студентів 

сформована відповідна мовна база, на якій будується здогад. 

За структурою і способом оформлення перші чотири види завдань називаються 

виборчими. Все решта - завдання з відповіддю, що можна вільно конструювати. Їх 
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перевага полягає в тому, що учні не просто вибирають готову форму з числа 

запропонованих, але самі складають відповідь відповідно до завдання. 

Тести також можуть бути відкритої (студент повинен доповнити основний 

текст, щоб отримати справжнє висловлювання) і закритої форми (студент повинен 

вибрати потрібну відповідь з декількох варіантів, причому один з них правильний, а 

інші - ні), дискретні (перевіряючі одне вміння) і інтегративні (перевіряючі сукупність 

умінь учня). 

В останні час велике поширення набули комунікативні тести. Відомо, що 

рішення комунікативних завдань відбувається не тільки при говорінні, але і при 

читанні, аудіюванні та писанні. Тому в основу визначення комунікативного тесту 

покладено вміння вирішувати комунікативні завдання незалежно від видів мовної 

діяльності. 

Мовне тестування є процедурою педагогічних вимірювань, яка не позбавлена 

характерних протиріч. У найбільш загальному вигляді розглянуті протиріччя 

зводяться до того, що прагнення підвищити об'єктивність педагогічних вимірювань 

призводить до уніфікації процедури мовного тестування без урахування 

індивідуальних пізнавальних стилів. 

Бажання підвищити валідність мовних тестів призводить до того, що важлива 

інформація, що отримується в ході тестування, ігнорується, оскількі втрачається 

визначеність того, «що саме вимірює даний тест». Підвищення надійності мовних 

тестів здійснюється через процедуру «модерації», виключаючи гнучкий особистісно-

орієнтований підхід до організації тестування. Стандартизація мовного тестування, 

продиктована прагненням підвищити валідність, надійність і об'єктивність 

контрольно-вимірювальних інструментів (тестів), нерідко виражається в опорі 

спробам запровадити в практику педагогічних вимірювань альтернативне мовне 

тестування, що забезпечує право вибору форми іспиту, більш повне врахування 

індивідуальних особливостей учнів і є таким, що здатне повідомити учасникам цінну 

інформацію, суттєву для підвищення навчальних результатів. 

Нарешті, існуюча кількісна парадигма мовного тестування, тобто орієнтація на 

кількісну норму, навіть якщо застосовуються якісні критерії (все переводиться в 
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бали), створює помилкове враження, що успіх є кількісний показник. При цьому 

істотно знижується роль мовного тесту як гуманістичного інструменту педагогічних 

вимірювань. 
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З огляду на прагнення України інтегруватися до європейської освітньої та 

наукової спільноти наша держава потребує фахівців усіх галузей, які б володіли на 

належному рівні хоча б однією європейською (найчастіше – англійською) мовою. 

Працівники органів прокуратури не є виключенням із цього правила, оскільки 

наразі перед ними поставлена низка нелегких завдань: повернення з банків 

зарубіжних країн незаконно виведених коштів; участь у засіданнях європейських 

органів правосуддя; активне вивчення досвіду їх європейських колег, які 
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приїжджають до України та проводять стажування на території своїх країн; а також 

ознайомлення з першоджерелами європейських нормативних актів.  

Тому в 2016 році наказом Генерального прокурора України № 155 ш у 

Національній академії прокуратури України було створено відділ мовної 

підготовки. Основним завданням відділу було проведення курсів іноземних мов 

для працівників органів прокуратури серед осіб, які виявили бажання покращити 

рівень знань з іноземної мови. Лише на початку роботи курсів у грудні 2016 року 

таких осіб із Генеральної прокуратури було 469, із прокуратур міста Києва – 195 та 

з прокуратури Київської області – 74. У результаті тестувань було сформовано для 

занять на тримісячних курсах іноземних мов 2 потоки груп. Перший потік розпочав 

свою роботу у грудні 2016 року. 

Середня кількість осіб у групах – 25 слухачів. Заняття проводилися у 2016-

2017 роках із 3-х іноземних мов – англійської, німецької та італійської, (наразі – з 

двох: англійської та німецької) – двічі на тиждень. У 2016-2017 навчальному році 

тривалість курсів була 3 місяці, у 2017-2018 рр. – на прохання слухачів курсів уже 

4,5 місяці. По завершенні чергового потоку курсів відділом мовної підготовки 

щоразу проводиться підсумкове тестування. Особам, які успішно його складають, 

академією видаються сертифікати. Так, наприклад, у червні 2017 року по 

завершенні тестування отримав сертифікати 81 слухач курсів, у червні  2018 – 63 

слухачі. 90% осіб із числа працівників прокуратур-відвідувачів курсів – це 

співробітники Генеральної прокуратури, решта 10% – з прокуратур міста Києва.  

Слід відмітити, що паралельно з курсами іноземних мов для працівників 

органів прокуратури у 2018 році відділом мовної підготовки проводилися також 

заняття для співробітників самої академії та кандидатів на посаду прокурора.  

Крім того, навесні минулого року на виконання доручення заступника 

Генерального прокурора – Головного військового прокурора А.В. Матіоса  

відділом були проведені тестування військових прокурорів і сформовано для занять 

на курсах іноземних мов 5 груп середньою чисельністю по 15 осіб. Заняття на            

4-місячних курсах для військових прокурорів проводилися двічі на тиждень.  
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Викладачі відділу продовжують випробовувати новітні методики викладання 

іноземної мови. Так, у вересні цього року відділом розпочато заняття з 

працівниками Департаменту забезпечення роботи керівництва Генеральної 

прокуратури України по системі відеоконференцзв’язку. Це цікавий і корисний 

викладацький досвід. Групи налічують по 15 осіб. Вікова категорія слухачів – від 

25 до 35 років. Слухачі мають підручники, якими їх перед цим забезпечила  

академія. У режимі реального часу викладач пояснює слухачам нові лексичні 

одиниці й граматичні явища, а потім виконує з ними лексико-граматичні вправи. 

Вони відповідають усі по черзі. Викладач бачить тих, хто навчається, на моніторі в 

академії, слухачі, у свою чергу, бачать його на моніторах у будівлі Генеральної 

прокуратури.   

Тематика курсів зорієнтована, перш за все, на ситуації повсякденного 

спілкування: «Ділове знайомство. Обмін контактами», «В аеропорту. На вокзалі», 

«Орієнтація в місті», «В магазині/ супермаркеті», «У лікарні. В аптеці» тощо. 

Однак, на заключному етапі також здійснюється вивчення професійних тем. Це такі 

теми, як «Формули мовного етикету в публічних виступах», «Правила підготовки 

презентації іноземною мовою», «Мовні кліше, які вживаються в юридичних 

текстах», «Міжнародні (у тому числі юридичні та правоохоронні) структури», 

«Прокурорська лексика», «Юридичні професії в сфері кримінальної юстиції у 

країнах, мова яких вивчається (Велика Британія, США, ФРН)» тощо.  

За період із моменту заснування відділу мовної підготовки його працівниками 

було створено потужну навчально-методичну базу дисциплін «Ділова іноземна 

мова» та «Іноземна мова для прокурорів». Це, зокрема, «Словник-мінімум 

німецької прокурорської лексики» (автор О. Нітенко, 2017 р.), «Словник-мінімум 

англійської прокурорської лексики», (автор А. Маркелова, 2017 р.), посібник 

«Англійська мова» (автор М. Левіщенко, 2017 р.), «Збірник тестів з англійської 

юридичної лексики» (автор М. Левіщенко, 2017 р), посібник «Англійська мова в 

діалогах» (автор О. Шум, 2018 р.), посібник «Німецька мова для прокурорів», 

(автор О. Нітенко, 2018 р.), «Словник військової прокурорської лексики англійської 
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мови», «Збірник вправ з англійської військової прокурорської лексики» (А. 

Маркелова, 2018).  

Крім того, викладачі відділу використовують на курсах новітні підручники 

англійської мови «Speakout» (для всіх рівнів володіння мовою), які створені на 

основі автентичних матеріалів програм BBC, видавництва «Pearson», а також 

підручники німецької мови «Sage und schreibe» видавництва «Klett», «Grammatik 

aktiv» видавництва «Cornelsen» та «Sicher!» видавництва «Hueber».  

Слід зазначити, що заняття відбуваються в сучасних аудиторіях, оснащених 

новою теле- та відеоапаратурою; у розпорядженні відділу також знаходяться три 

комп’ютерні класи. Співробітниками відділу є молоді кваліфіковані викладачі, які 

неодноразово брали участь у закордонних стажуваннях на базі європейських 

навчальних закладів (наприклад, Англійська школа «Меридіан» (м. Портсмут) та 

Мовний коледж (м. Брайтон Велика Британія)).  

Крім того, відділом щороку проводиться Міжнародна науково-практична 

конференція «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та 

сектору безпеки», на якій обговорюються актуальні питання викладання іноземних 

мов для таких категорій, як майбутні юристи, поліцейські, прикордонники, 

співробітники Служби безпеки України тощо.  

Таким чином, вивчення прокурорами на базі Національної академії 

прокуратури України європейських мов (зокрема, англійської та німецької) 

дозволить прискорити процес європейської інтеграції нашої країни в частині 

взаємної гармонізації наших правоохоронних структур.  
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Сучасне суспільство ставить високі вимоги до фахівця будь–якого профілю, 

серед яких, комп'ютерна грамотність і знання іноземної мови є необхідними для 
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сучасного фахівця. При цьому важливі не репродуктивні навички, а продуктивні. 

Енциклопедичні знання йдуть на другий план, а здатність застосовувати знання, 

вміння і навички для вирішення поставлених завдань стають первинними. Крім 

того, інформаційні технології і мережа Інтернет дозволяють студентам технічних 

вищих навчальних закладів (ВНЗ) отримувати професійно значущу інформацію на 

іноземній мові. Таким чином, вимоги до випускника технічного ВНЗ високі, але 

виправдані, тому що дозволяють йому бути конкурентоспроможним на ринку 

праці. Вивчення іноземної мови на немовних факультетах університетів є 

складовою частиною професійної підготовки майбутнього фахівця. Іноземна мова 

має величезний освітній і виховний потенціал, і успішне володіння нею сприяє 

становленню компетентних, мобільних, конкурентоспроможних професіоналів, 

здатних працювати на рівні світових стандартів. 

Вивчення повсякденної практики викладання іноземних мов в немовних ВНЗ 

свідчить про те, що більшість випускників не володіють іноземною мовою на рівні 

достатньому для професійного письмового та усного спілкування. Реалізація 

соціального замовлення підготовки молодих фахівців безпосереднім чином 

відбивається на системі вищої професійної освіти. Система освіти в нашій країні 

зараз проходить стадію реформування – змінюються вимоги до результатів 

навчання, вдосконалюються програми навчання, переймається досвід зарубіжних 

вищих навчальних закладів, відбувається зближення вітчизняних та іноземних 

університетів в рамках Болонського процесу. На сьогодні проводяться заходи щодо 

розробки і прийняття державних освітніх стандартів вищої професійної освіти в 

компетентнісному форматі, уточнюються визначення та класифікація компетенцій, 

а також їх зміст. 

Сучасна вітчизняна освіта передбачає використання системного підходу у 

викладанні іноземної мови студентам технічних ВНЗ. Саме системний підхід 

дозволяє ефективно навчити студентів немовних ВНЗ професійній іноземній мові. 

Соціальне замовлення щодо випускників технічних ВНЗ і система вищої освіти, що 

змінюється, вносить ряд труднощів при викладанні іноземної мови. Викладачі 
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іноземної мови стикаються з низкою проблем, які не дозволяють оптимізувати 

процес навчання. 

Серед основних проблем можна виділити наступні:  

1) відсутність наступності між школою і вищим навчальним закладом;  

2) різний рівень володіння іноземною мовою у студентів першокурсників; 

3) відсутність мотивації; 

4) відсутність навичок самостійної роботи зі спеціалізованою літературою та 

Інтернет ресурсами; 

5) недостатня технічна база для викладача; 

6) недостатній обсяг сучасних літературних джерел в технічних ВНЗ. 

Проблема наступності пов'язана з тим, що випускники шкіл не володіють 

іноземною мовою в достатній мірі. Відсутність шкільної бази негативно впливає на 

процес навчання іноземної мови у ВНЗ, і тому далеко не всі випускники ВНЗ 

опановують цим предметом на належному рівні. 

Одним із способів вирішення цієї проблеми може стати самостійна робота 

студентів. Самостійна робота студентів з іноземної мови в технічному ВНЗ є 

особливою формою освіти. Вона носить багатофункціональний характер: 

допомагає опанувати іноземну мову як необхідну професійну складову сучасного 

фахівця, сприяє формуванню навичок автономного придбання знання і розвитку 

інформаційної культури. 

Різний рівень володіння іноземною мовою у студентів першокурсників, 

примушує викладача орієнтуватися на середнього студента, тоді як слабким 

студентам бракує знань для виконання роботи, а у сильних студентів рівень мови 

падає і тим самим знижується мотивація. На вирішення цієї проблеми спрямованні 

як самостійна диференційована робота, так і робота інтегрованого характеру в 

групах. 

Проблема відсутності мотивації пов'язана з тим, що в технічних ВНЗ 

пріоритетними є предмети технічної спрямованості. Можливо, відсутність 

мотивації пов'язана з об'єктивною оцінкою роботи студентів. У цьому випадку 

викладачеві доцільно використовувати формувальне оцінювання, яке дозволяє 
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оцінити індивідуальну роботу студентів, виявити пропуски в знанні іноземної 

мови, а так само сформувати самооцінку у студентів технічних ВНЗ. Саме 

формувальне оцінювання є невід'ємним елементом компетентнісного підходу, що 

орієнтований на розробку планованих результатів навчання в комплексі з 

критеріями їх досягнення і методиками контролю, а так само на систематичний 

моніторинг і коригування навчання [1]. 

Відсутність навичок самостійної роботи зі спеціалізованою літературою та 

інтернет ресурсами обумовлено тим, що студент не вміє виокремлювати потрібне з 

величезного потоку інтернет інформації. Найчастіше у студента технічного ВНЗ 

відсутні навички роботи зі словником, не кажучи вже про роботу зі 

спеціалізованими підручниками. Як результат спостерігається невміння самостійно 

підготуватися до конференції, написати доповідь або реферат на задану тему з 

іноземної мови. Виходом з цієї ситуації може стати: 

1) поурочні складання списку літератури для занять; 

2) робота зі словником; 

3) обов'язкове навчання студентів використанню електронних словників; 

4) регулярний моніторинг викладачем літературних і інтернет ресурсів. 

Щодо освітнього процесу, не можна залишити поза увагою проблему 

недостатнього технічного оснащення аудиторії іноземної мови в технічному ВНЗ. 

На жаль ВНЗ, робить акцент на технічні предмети та не приділяє належної уваги 

матеріально-технічній базі аудиторіям кафедри іноземної мови. 

Цілком очевидно, що використання комп'ютера та мультимедійних засобів 

допомагає не тільки здійснити особистісно-орієнтований підхід у навчанні, а й 

забезпечити індивідуалізацію та диференціацію з урахуванням рівня знань учнів. 

Дуже багато залежить від викладача, від його бажання використовувати 

інформаційні комунікаційні технології (ІКТ) на заняттях з іноземної мови [3]. 

Одним із засобів ІКТ в технічному ВНЗ може бути презентація. Основне 

призначення презентації є візуалізація навчального матеріалу. Мультимедійна 

презентація – це якісно новий підхід у вивченні іноземної мови. Для підготовки 

такої презентації студент повинен провести науково-дослідну роботу, 



99  

використовувати велику кількість джерел інформації, що дозволяє уникнути 

шаблонів і перетворити кожну роботу в продукт індивідуальної творчості [2]. 

Презентації можна класифікувати наступним чином: 

1) ілюстративна (зазвичай зводиться до демонстрації нового навчального 

матеріалу); 

2) інтерактивна (даний вид презентації дозволяє студентам брати активну участь в 

обговоренні навчального матеріалу: висловлювати свою точку зору на задану тему, 

проводити дискусії в групі; закріплювати знання і навички по темам, що вже 

пройдені [2].  

Таким чином, презентація дозволяє формувати у студентів технічного ВНЗ 

комунікативну компетенцію, що є основою викладання іноземної мови. На 

сьогоднішній день найбільш універсальним технічним засобом навчання є 

електронні інтерактивні дошки SMART Board [3]. Електронні інтерактивні дошки – 

це ефективний спосіб впровадження електронного змісту навчального матеріалу і 

мультимедійних матеріалів в процес навчання. Матеріал уроку чітко 

вимальовується на екрані інтерактивної дошки і націлює кожного студента на 

активну плідну діяльність. 

Інтерактивна дошка, так само як і презентація розвиває мовну компетенцію, 

підвищує мотивацію студентів. Студенти охоче залучаються до такого процесу 

навчання, оскільки задіяні слух, зір і тактильні відчуття. Таким чином, ми бачимо 

ефективність використання засобів інформаційних комунікативних технологій 

(ІКТ) при навчанні іноземних мов, але недостатня оснащеність університетів не 

дозволяє в повній мірі реалізовувати педагогічні завдання, що стоять перед 

викладачем. 

Ще одна проблема – недостатній обсяг сучасних літературних джерел в 

технічних вищих навчальних закладах з навчання іноземним мовам. У зв'язку з 

науково-технічним прогресом змінюються не тільки технології, але і мова їх опису 

(вузька термінологія). Літературні джерела не відображають тих змін, які 

відбуваються в сфері інформаційних технологій і в сфері технічного прогресу. У 

зв'язку з цим студент не отримує знань вузької термінології за фахом, яка 
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використовується в даний час на підприємствах, виробництвах і в цілому в самих 

інформаційних технологіях. Як результат, при працевлаштуванні на роботу, 

фахівець стає неконкурентоспроможним, тому що його знання у сфері іншомовної 

термінології не відповідають вимогам, які висуває роботодавець. 

Проблему недостатнього обсягу літературних джерел можуть компенсувати 

ресурси мережі Інтернет, які надають сучасну інформацію в області технологій. 

Звичайно, крім зазначених проблем існує ряд інших, що говорить про те, що 

система викладання іноземних мов вимагає серйозного доопрацювання. Велику 

роль відіграє, крім мотивації учнів, актуальність і привабливість запропонованих 

навчальних матеріалів, а також професійна і ділова компетенція викладача. 

Викладач іноземної мови відіграє унікальну роль в процесі навчання, тому що він 

виступає своєрідним посередником між культурами і від успішності його роботи 

залежить встановлення діалогу між різними ментальностями, типами 

раціональностей і системами цінностей. Це означає, що викладач іноземної мови не 

може просто повідомляти студентам певні знання з граматиці, лексиці, 

країнознавства, він повинен знаходитись з ними в постійному діалозі, що 

передбачає і ретельне вироблення стратегії навчання, і відповідну організацію 

занять і правильне цілепокладання пізнавальної діяльності [1]. Зацікавленість учнів 

на початковому етапі, як правило, є дуже високою, і перед викладачем стоїть 

завдання підтримки її шляхом широкого залучення новітніх навчальних посібників 

і актуального додаткового матеріалу, а також використання сучасних методик, що 

стимулюють взаємодію між учасниками навчального процесу. Сьогодні 

складається абсолютно нова методологія вивчення іноземних мов, метою якої є 

формування комунікативної компетенції – навчити спілкуватися, розмовляти, 

розуміти і поважати іншу культуру. 

Таким чином, іноземна мова являє собою інформаційно-освітнє середовище, 

яке передбачає використання різноманітних методів, методик і сучасних засобів 

навчання і оцінювання студентів. Рівень знань випускника безпосередньо залежить 

від викладача, який повинен спиратися на сучасні літературні джерела і достовірні 

ресурси мережі Інтернет, використовувати інноваційні технології та сучасні 
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системи і засоби оцінювання роботи студентів, здійснювати особистісно-

орієнтований підхід у навчанні іноземних мов, і використовувати системний підхід 

при навчанні іноземним мовам в технічному ВНЗ для того, щоб випускник ВНЗ був 

конкурентоспроможним на ринку праці. 
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Відомо, що мультимедійні технології – це сукупність відео-, аудіо- та інших 

засобів відображення інформації, завдяки використанню яких студенти 

відпрацьовують усі аспекти мови: фонетичний, граматичний, лексичний та 

комунікативний, що дозволяє ефективніше та швидше оволодіти мовним 

матеріалом, набути мовленнєвих навичок та вмінь. Застосування інформаційних та 

комунікаційних технологій під час вивчення іноземної мови стало нормою для 

більшості вищих навчальних закладів України, оскільки дозволяє студентській 

молоді бути мобільними, поінформованими та комунікативними. До того ж, 

використання на заняттях мультимедійних технологій, як показує досвід, є 

найбільш прогресивним і ефективним напрямком мовної підготовки іноземців. 
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Мета нашої статті – розглянути деякі форми і методи використання 

мультимедійних технологій на заняттях з мовної підготовки студентів-іноземців. 

 Особливо велике значення використання мультимедійних технологій  має на 

початковому етапі вивчення іноземної мови, тому що дає можливість застосування 

як графічної, аудіо-, так і візуальної інформації. Усі ці засоби  мультимедіа 

найбільш ефективно впливають на студента, активізують його увагу, завдяки 

своєму великому емоційному заряду. Крім того, вважається, що мультимедійні 

засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи різні 

форми подання інформації (графічне – зображення, статичне – фото, рухоме – відео 

та аудіозапис). Викладачі-практики вважають, що мультимедійні технології 

скорочують час навчання та збільшують рівень запам’ятовування через одночасне 

використання зображень, звуку, тексту [2]. 

На заняттях зі студентами-іноземцями за допомогою мультимедійних 

технологій можна виконувати різноманітні дидактичні завдання: формувати 

навички читання й аудіювання текстів різного рівня складності; поповнювати  

активний і пасивний словниковий запас студентів; збагачувати студентів знаннями 

мовленнєвого етикету, особливостями поведінки під час спілкування різних 

народів; знайомити з особливостями культури та традиціями країни, мова якої 

вивчається; використовувати тести для закріплення знань з граматики. Наприклад, 

під час читання тексту «Ми живемо в Харкові» в підручнику Е.В. Вітковської [1, 

с. 44-45] і знайомства студентів з новою лексикою, можна показати фрагменти 

відеоролика про головну вулицю Харкова – Сумську, найдовшу вулицю міста – 

Московський проспект, найширшу – проспект Науки. Зупинити кадр, 

зосереджуючи увагу на одній із найбільших площ Європи – площі Свободи, будівлі 

Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Варто, на нашу 

думку, познайомити студентів із найвідомішим пам'ятником в Україні Тарасу 

Шевченку, з садом, названим на честь великого поета, з пам'ятником козаку Сірку. 

Продовжуючи країнознавчу роботу можна показати студентам схему ліній 

Харківського метрополітену, назвати станцій, якими вони користуються по дорозі з 

гуртожитку в навчальний корпус. Або під час вивчення граматичних особливостей 
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уживання місцевого відмінка з назвами різних частин світу і країн (де? у Сирі___, в 

Аргентин__, у Фінлянді__, в Австралі____, у Марокк___ тощо) користуватися 

картою світу (із досвіду роботи, студенти підготовчого факультету зазвичай погано 

знають географію).  

 Використання мультимедійних технологій є суттєвим доповненням до 

існуючих підручників, які не завжди відповідають прагненням викладача зробити 

заняття по-справжньому цікавим, емоційним, різноманітним і ефективним. Завдяки 

використанню анімації у викладача з’являється можливість виділення найбільш 

значущих елементів у новому тексті за допомогою кольору, шрифту, додання 

фотографій, схем, таблиць, музичного супроводу. Наприклад, напередодні Нового 

року викладач може запропонувати студентам роздруковані тексти віршів, пісень 

про ялинку і додати комп’ютерну анімацію з музичним супроводом. Завдяки цьому 

студенти не тільки запам’ятають слова пісні, а й навчаться її співати. 

По-друге, використання мультимедійних засобів навчання під час підготовки 

іноземних студентів сприяє появі нових, відмінних від традиційних форм 

проведення занять, коли студент не тільки пасивно виконує отримані завдання та 

установки викладача («Вимовляйте за мною слова», «Дивіться, як пишеться ця 

літера» тощо), а й стає активним учасником навчання, який самостійно приймає 

рішення щодо того, як удосконалювати та прискорити процес засвоєння знань [4]. 

Бо не секрет, що сучасні студенти не тільки люблять технічні засоби, але й добре 

володіють ними, часто використовують їх у процесі підготовки до занять і під час 

занять. До речі, студентам добре допомагають у засвоєнні іноземної мови програми 

особистих смартфонів, за допомогою яких можна не лише швидко перекласти 

незнайоме слово рідною мовою, але й відтворити його вимову. Студенти часто 

користуються перекладачем на смартфоні, щоб сформулювати викладачу питання, 

мають можливість сфотографувати матеріал, який написано на дошці, або записати 

на диктофон текст, що вимовляє викладач, з метою опрацювання в позаурочний 

час.  

Ефективною формою роботи під час вивчення іноземної мови є  

використання ІКТ у поєднанні з методом проектів, який дозволяє студентам на 
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практиці застосовувати свої знання, навички та уміння [3]. Під час підготовки 

проекту студент має можливість вільно висловлювати свої думки, використовуючи 

активну й пасивну лексику, поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності: читання, 

письма, говоріння та аудіювання. На початковому етапі навчання це можуть бути 

презентації з тем: Про себе. Моя сім’я. Моя кімната. Моє місто. та інші. Таким 

чином,  підготовка та презентація проекту формують у студента граматичні, 

лексичні та фонетичні навички, творчу уяву і мислення, відповідальність і 

самостійність. 

Ще одним сучасним методом використання мультимедійних технологій під 

час вивчення іноземної мови є інтерактивні дошки. Наприклад, на занятті з 

вивчення теми «Рід і число іменників у російській мові» для закріплення 

теоретичного матеріалу можна запропонувати студентам визначити рід 

запропонованих іменників і розподілити їх на дошці в одну з колонок чоловічого, 

жіночого або середнього роду, утворити від кожного іменника однини множину.  

Ми розглянули лише деякі форми роботи з використанням мультимедійних 

технологій на практичних заняттях під час навчання іноземних студентів мови, 

хоча їх можна використовувати й з метою відпрацювання пропущених занять, під 

час дистанційних занять і консультацій, при складанні текстів з метою поточного 

та підсумкового контролю. Тож можливості підвищення ефективності занять з 

мовної підготовки іноземних студентів з використанням мультимедійних 

технологій достатньо великі. Завдяки їх використанню збагачується зміст занять, у 

студентів формуються навички інформаційної грамотності, викладач отримує 

можливість збільшити кількість матеріалу та покращити контроль за його 

засвоєнням.  
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     У методиці викладання української мови як іноземної найактуальнішою 

проблемою є вирішення питання забезпечення студентів навчальним матеріалом з 

мови.  

     Для іноземних студентів-нефілологів українська мова не є профілюючим 

предметом, вона не є об’єктом спеціалізації, а засобом надбання. Звідси маємо, що 

викладання мови повинно якнайшвидше долучити студентів до комунікації, 

познайомити зі специфікою розмовної мови. Перед викладачем виникає непросте 

питання: до якої професійної комунікації залучати студентів? Адже, в одній групі 

можна зустріти слухачів з різною професійною орієнтацією: юриста, економіста, 

інженера, лікаря. У таких випадках методичні розробки навчальних матеріалів 

мають відображати комунікативну спрямованість навчання. Об’єктом навчання має 

стати мовленнєва діяльність, сама ж мова сприймається як об’єктивна основа 

мовленнєвої діяльності. 
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     Щоб розпочати роботу над навчальним матеріалом, викладач мусить визначити, 

що є приорітетним і врахувати принципи щодо визначення змісту навчального 

матеріалу: 1) систематизація тематики; 2) мовленнєві ситуації, типові з цієї 

тематики; 3) типи мовленнєвих повідомлень; 4) типи відповідних мовленнєвих 

засобів. 

     Підготовка навчального матеріалу з української мови для іноземної аудиторії 

має свої труднощі. Викладачі завжди повинні пам’ятати, що дисципліну 

«українська мова» потрібно розглядати як практичну. Іншими словами, основною 

задачею є активізація навичок мовленнєвого спілкування на основі вивченого 

матеріалу. Для виконання цієї цілі додаткові незручності створює відсутність 

мовного середовища. Тому студент використовує свої знання в усному мовленні 

тільки на заняттях з української мови. Тільки викладач знає, яку важливу роль 

відіграє навчальний матеріал на уроці. Він не тільки створює атмосферу 

природного середовища, а й є основою організації усієї роботи з студентами. 

     Щоб підготувати навчальний матеріал, необхідно бути кваліфікованим 

спеціалістом, а також знати основи методичних і дидактичних принципів 

педагогічної діяльності, психологію. 

     Під час відбору тематики навчального матеріалу виникає складне питання: як 

правильно знайти текст. По-перше, слід зазначити, що текст є і повинен бути 

об’єктом вивчення. Традиційно текст ділиться на чотири основних типи: опис, 

розповідь, роздум і доказ. Основою такого поділу є логічна структура тексту, яка 

має певний набір граматичних засобів. Аналіз самого тексту ж передбачає зв’язок 

між логічною побудовою і вибором граматичних засобів. Для іноземної аудиторії 

важливо методично правильно відібрати матеріал: тексти повинні відбиратися за 

тематичним принципом, тому що це сприяє накопичуванню лексики. Граматичний 

матеріал пояснюється довільно. Послідовність подачі граматичного матеріалу в 

цьому випадку визначає сам текст. Текст повинен підпорядковуватися основним 

критеріям: викликати зацікавленість у студента, нести певну комунікативну 

цінність, відображувати стилістичні особливості мови. 
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     Кожен викладач у процесі навчання має навчити студента розрізняти типи  

текстів, узнавати його структуру, бачити зв’язок мовних форм та змістовних 

категорій. Все це впливає на глибину розуміння та відтворення. 

     В умовах іноземної аудиторії викладач повинен навчити студентів навичок 

побудови зв’язного мовлення. Уміння будувати монологічну розповідь необхідне 

для того, щоб вони могли брати участь у бесідах, дискусіях. Тобто комунікативні 

задачі можуть реалізуватися на рівні монологічного мовлення. 

     Вивчення особливостей синтаксису є центральною задачею при визначенні 

змісту навчання. Тому весь навчальний матеріал подається на синтаксичній основі. 

Це дозволяє опанувати мову через комунікативну одиницю – речення. Викладач 

має організувати свої заняття так, щоб у студента з’явилась потреба у монологічній 

розповіді. Але слід пам’ятати, що під час сприйняття чужого мовлення і побудови 

свого, крім знань лексики та граматичних правил, необхідно зрозуміти програму 

побудови висловлювання, знати структурно-змістову організацію речення. Цьому 

умінню і навчають на занятті. Орієнтиром для власного висловлювання є різні 

тематичні тексти. 

     Неабияку роль у навчальному матеріалі відіграють вправи. Вправи повинні 

відповідати мовленнєвим завданням, стимулювати функціонування відповідних 

мовленнєвих механізмів на прикладі вирішення конкретних мовленнєвих ситуацій. 

Саме тому важливе місце займають не підготовчі, а комунікативні вправи. 

Оскільки, тільки такі вправи можуть забезпечити формування повноцінних навичок 

та вмінь. Викладання відбувається поетапно, щоб студенти переходили від 

виконання вправ і формування мовленнєвих навичок до мовленнєвих вмінь; від 

підготовленого мовлення до непідготовленого.  

     На якому б матеріалі не вивчали українську мову, на яких би методичних та 

дидактичних принципах не будували навчальний посібник, необхідно, щоб 

викладач не став репетитором, а зміг навчити студентів знаходити значення, 
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зв’язки, відношення необхідні для розуміння та відтворення інформації, яка 

пропонується. 

     Хочеться зазначити, що для успішної організації занять недостатньо мати гарно 

підготовлені навчальні матеріали. Кожен викладач має пам’ятати основні принципи 

наукової організації взаєморозуміння викладача і студента. Безумовно, що 

педагогічний ефект та кінцевий результат навчання зумовлюється характером 

відносин. Цей суттєвий момент завжди враховується викладачами на уроці. 

     Головними компонентами педагогічної діяльності, на базі яких відбувається 

взаємний контакт є: інформаційний контакт, психологічний контакт, контакт на 

основі сумісної діяльності. 

     У навчальному процесі провідну роль відіграє емоційна сторона. Саме цій 

стороні приділяється найменша увага, що є недоліком. Від недооцінювання 

емоційної сторони уроку навчання перетворюється у сухий та нудний процес. 

     Специфіка навчання іноземній мові постійно вимагає живого контакту 

викладача з аудиторією. Різноманітні прийоми подачі матеріалів, періодична 

розрядка атмосфери запобігає можливій пасивній нудьзі. Емоції активно 

допомагають засвоєнню будь-яких знань. Викладач турбується не тільки про 

методи навчання, але й про створення гарного настрою як обов’язкової умови. 

     Тобто, процес подачі матеріалу викладачем і засвоєння його студентами не 

можна вважати механічним, нейтральним. Навчальні матеріали, які готують без 

врахування вищезазначених вимог, будуть мало ефективними та відштовхнуть 

студентів від вивчення української мови. 
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Загальновідомо, що для успішного вивчення іноземної мови (ІМ) потрібні, в 

першу чергу, терпіння і старанність. Проте існує низка факторів, без наявності яких 

оволодіти ІМ виявляється проблематичним навіть для найвідповідальніших і 

виконавчих студентів. 

Психолого-педагогічна проблема ефективності освоєння ІМ є предметом 

дослідження багатьох авторів (В. Артемов, М. Баришніков, Б. Бєляєв, І. Бім, Н. 

Вітт, І. Зимня, М. Каспарова, А. Маркова та ін.). Однак бракує чіткого розуміння, 

які фактори є пріоритетними, такими, без яких, або навіть за відсутності одного з 

яких, вивчення ІМ приречене на невдачу. 

На наш погляд, факторами, які в першу чергу впливають на процес 

оволодіння іноземною мовою, є такі: по-перше, мотивація того, хто вивчає ІМ; по-

друге, правильно підібрана методика; по-третє, максимально повне використання 

природних здібностей, зокрема, особливостей індивідуальної пам'яті; по-четверте, 

раціональна організація самостійної роботи тих, хто вивчає мову [2]. 

Одним із важливіших факторів, які сприяють підвищенню успішності 

навчальної діяльності, максимальної активізації усіх резервів особистості, є 

мотивація як система потреб, мотивів, інтересів, прагнень. Складниками мотивації 

є найрізноманітніші потреби, що йдуть зсередини людини. Це може бути і бажання 

поїхати за кордон, і прагнення до матеріального благополуччя завдяки 

високооплачуваній роботі, шанси на отримання якої підвищуються у зв'язку зі 

знанням іноземних мов, і просто бажання стати освіченою людиною. Чим сильніше 

мотивація, тим успішніше студент вивчає мову і тим більше задоволення він 

отримує від власних успіхів.  



110  

Найважливішим чинником утворення міцних слідів пам'яті та їх тривалого 

збереження в умовах навчальної діяльності є значущість інформації у зв'язку з 

мотивацією й установками суб'єкта під час вивчення ІМ. Інформативність 

матеріалу – одна з істотних передумов ефективності заняття, що впливають на його 

освітню і виховну цінність, на розвиток студентів.  

Окрім інформаційної насиченості змісту навчання ІМ, інтерес до неї може 

підтримуватися постійним варіюванням мовленнєвих ситуацій: вправи мають 

забезпечувати різноманіття комбінування, трансформації і перефразовування 

мовленнєвих елементів; повторення мовного матеріалу здійснюється завдяки його 

регулярному включенню в тканину заняття; потрібне постійне оновлення всіх 

складників навчального процесу. 

Новизна як компонент методичного змісту заняття істотно впливає на 

формування пізнавальних інтересів студентів. Тут мається на увазі новизна змісту 

навчальних матеріалів, новизна форми занять (заняття-екскурсія, заняття-прес-

конференція тощо), новизна видів робіт (розумна зміна відомих видів і введення 

нових), новизна характеру роботи (аудиторна, позааудиторна, факультативна і т. 

ін.) – інакше кажучи, постійна (в розумних межах) новизна всіх елементів 

навчального процесу.  

Іншим фактором ефективного оволодіння ІМ є правильно підібрана методика 

її викладання. На сьогодні існує три основні підходи до вивчення ІМ, які окремо 

або одночасно використовуються у закладах освіти і лінгвістичних школах: 

класичний, комунікативний і природній. Крім того, ці підходи можуть 

доповнюватися тими або іншими авторськими упровадженнями, що дозволяють 

полегшувати вивчення граматики, запам'ятовувати значення слів і прискорювати 

процес оволодіння мовою. Відповідно до сучасних поглядів на викладання 

іноземних мов для отримання максимальних результатів слід об'єднувати всі три 

методичні підходи: спочатку доповнювати класичний (граматико-перекладний) 

метод комунікативним, а потім переходити до природного, такого, що передбачає 

максимально повне занурення в мову.  
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Використання тільки одного з трьох вищезгаданих підходів (у відриві від 

двох інших) найчастіше призводить до негативних результатів. Так, акцент на 

популярний до 80-х років минулого століття граматико-перекладний підхід 

стандартно призводив до відсутності у тих, хто навчається, навичок «живої» мови. 

Природний підхід, тобто уміщення непідготовленої людини в іншомовне 

середовище, є доцільним тільки для маленьких дітей, у яких процес вивчення 

іноземної мови відбувається паралельно з пізнанням навколишнього світу. 

Не менш сумно виглядає і перегин у бік комунікативного підходу. Якщо 

студентів учити за допомогою тільки «живого» спілкування, давати їм обмежені 

пояснення відносно граматики, не формувати навички перекладу з рідної мови 

іноземною, то в результаті слухачі говоритимуть або завченими мовними 

штампами, або некоректною мовою з багатьма помилками.  

Тому, як свідчать дослідження і доводить власний досвід викладання ІМ, 

максимально ефективною здається побудова такого курсу навчання ІМ, який 

поетапно об'єднує всі три підходи, навіть у рамках одного окремо взятого заняття. 

Наступним фактором впливу на процес вивчення ІМ є максимально повне 

використання природних здібностей індивідів. У викладанні ІМ далеко не завжди 

враховується той факт, що ефективність засвоєння мови залежить від 

психологічних особливостей тих, хто навчається. Їх розділяють на аудіалів, 

визуалів і кінестетиків. Під час введення і тренування навчального матеріалу слід 

враховувати індивідуальні особливості студентів, комбіновано впливати на всі 

канали їхнього сприйняття. 

В певний момент усі ми покидаємо або шкільну парту, або студентську лаву, 

і перед нами відкриваються такі перспективи стосовно вивчення ІМ: або через 

якийсь час забути більшість з того, що ми вивчили, або продовжити заняття на 

курсах чи з приватним викладачем, але це занадто витратний за часом і коштами 

шлях, який не може тривати усе життя, тому не уявляється перспективним. Є ще 

третій спосіб – розробити власну систему самостійної підтримки і вдосконалення 

знань і навичок володіння іноземною мовою з урахуванням власних здібностей. 
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Як до плюсів, так і до мінусів методики самостійного вивчення ІМ можна 

віднести самостійно розроблений вільний графік навчання. З одного боку, ніхто не 

може вам нав'язати, скільки і коли треба займатися, ви можете вибирати 

оптимальний для себе час і тривалість заняття. З іншого боку, важко змусити себе 

займатися регулярно, дуже важливою є мотивація.  

Значною перевагою при самостійному вивченні іноземної мови є доступність 

і різноманітність матеріалу для вивчення. Величезна кількість друкованих видань і 

мережевих ресурсів допоможе будь-кому вивчати мови. Той, хто навчається, може 

самостійно вибрати формат, методику вивчення, знайти те, що максимально 

відповідає його індивідуальним особливостям.  

З очевидних недоліків самостійного вивчення мови виділяємо такі. Негативно 

позначитися на процесі навчання може відсутність контролю ззовні. Дещо 

утрудняє процес навчання відсутність «живого» спілкування. Крім того, вкрай 

необхідно виробити для себе ефективні способи запам'ятовування і збереження в 

пам'яті отримуваної інформації. 

На думку С. Бочарової [1], найважливішою особливістю довільного 

запам'ятовування є його опосередкованість різними прийомами, техніками. Тому 

рівень оволодіння способами змістової організації матеріалу є одним з провідних 

факторів ефективності навчання. 
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     Одним із найважливіших завдань сучасної державної політики в освітній галузі і 

основним викликом, що стоїть сьогодні перед закладами вищої освіти, є проблема 

якості освіти. Саме досягнення міжнародних освітніх стандартів та підвищення 

якості підготовки фахівців є метою процесу реформування та трансформації 

системи вищої освіти в Україні, що вже певний час відбувається в межах реалізації 

завдань Болонського процесу [2]. Останніми трендами реформи є профілізація 

навчання та компетентістний підхід, що вносить кардинальні зміни у процес 

розробки освітніх стандартів, визначення дисциплін навчального плану та змісту 

освіти, що закладається у програмі кожної навчальної дисципліни. 

     Основною кваліфікаційною ознакою фахівця та критерієм якості освіти сьогодні 

вважається компетентність. Саме рівень компетентності, на думку експертів, є 

показником підготовленості випускника до майбутньої фахової діяльності. Поняття 

компетентності студента є сьогодні основним у проектуванні змісту освіти в 

програмі певної навчальної дисципліни. В компетентістній парадигмі освіти освітні 

стандарти встановлюють вимоги до результатів освіти, що виражаються у термінах 

компетенцій. Компетенції визначаються як очікувані результати навчання, якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня освіти, і, які становлять собою 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетенцій, набутих у процесі навчання 

за певною освітньо-професійною програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти. 

     Одним із пріоритетних напрямків та, значною мірою, показником рівня 

професійної підготовки сучасного фахівця є формування професійної 

комунікативної, у тому числі іншомовної, компетенції. Іноземна мова, зокрема в 
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сфері юридичної професії, є важливою передумовою успішної кар’єри, у тому 

числі і в державному секторі. Отже, формування професійної іншомовної 

комунікативної компетентності сьогодні стає основною метою вивчення іноземної 

мови у закладах вищої освіти.  

     Сучасний професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів 

комунікативних навичок, необхідних для використання іноземної мови у 

конкретних професійних ситуаціях. Крім того, іноземну мову можна розглядати не 

лише як об’єкт навчання, засіб професійної комунікації, але і як засіб оволодіння 

певним фахом, як інструмент пізнання. Такий підхід може докорінно змінити саму 

філософію викладання іноземної мови у закладах вищої освіти, яка повинна бути 

спрямована на реалізацію принципів професіоналізації та профілізації вищої освіти, 

сприяти формуванню загальної професійної компетентності. Формування 

іншомовної професійної компетентності само по собі є відображенням тенденції до 

професіоналізації викладання іноземної мови.  

     Ефективне виконання навчальним предметом “Іноземна мова для юристів” цієї 

важливої функції великою мірою залежить від вирішення багатьох дидактичних 

проблем, таких як визначення змісту освіти, відбір навчальних матеріалів та 

мовних засобів, що відображають особливості обраної комунікативної сфери, 

визначення об’єктів, що підлягають засвоєнню при формуванні відповідної 

комунікативної компетенції. Вирішення зазначених завдань, у свою чергу, багато в 

чому залежить від рівня дослідженості лінгвістичних особливостей юридичного 

дискурсу, який на даний час є майже недослідженим, що виявляється, зокрема і в 

змісті сучасних навчальних програм та підручників. Відбір змісту програми, крім 

того, повинен базуватися на аналізі національних та міжнародних освітніх 

стандартів, загальних вимог до фахівців певної професійної сфери та нагальних 

потреб студентів, що вивчають іноземну мову за певним фахом та профілем. Дані 

для такого аналізу можуть бути отримані шляхом опитування студентів, молодих 

спеціалістів, викладачів іноземної мови та фахових дисциплін, працедавців, аналізу 

потреб фахівців та вимог роботодавців до рівня володіння іноземною мовою. 

Вирішення цього питання, вважаємо, також потребує проведення спеціальних 
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досліджень, які в Україні, наскільки нам відомо, не проводились. Проте, подібні 

дослідження проводять наші європейські колеги [1].  

     Позитивним з точки зору компетентнісного підходу також було би створення 

умов для практичного застосування мовних знань та мовленнєвих навичок вже під 

час навчання, наприклад у формі взаємообміну, організації практики в іноземних 

або міжнародних установах та організаціях, або принаймні створенні лекційних 

курсів з правових дисциплін, які б читалися іноземною мовою. 

     Отже, аналіз сучасних наукових підходів до викладання іноземної мови 

професійного спрямування дозволяє зробити висновок, що для успішної реалізації 

курсу мовної освіти в юридичному вузі доцільно організовувати його зміст 

орієнтуючись на професійні потреби майбутніх фахівців, безпосередньо, не лише за 

формой, але й за змістом, пов’язавши вивчення іноземної мови, тобто формування 

професійної іншомовної комунікативної компетенції, з формуванням професійної 

компетентності. З огляду на це, також потребує вирішення проблема подальшого 

удосконалення навчальних програм, особливо з точки зору деталізації 

компетентістної складової.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Соина И.Ю.  

 Харьков, Украина  

 

В процессе изучения иностранного языка наряду с использованием 

измеримых анимационных форм для достижения значительного дидактического 

эффекта имеет смысл применять аудиоматериалы, повышающие информативность 

учебного материала благодаря образному сопровождению. Аудио ресурсы хранят 

информацию за счет оживления визуальной, эмоциональной памяти студента для 

легкого воспроизведения полученных знаний в дальнейшем. Отдельные 

дисциплинарные сферы априори имеют большой массив аудиоинформации, что 

обусловлено спецификой изучения предмета. Мощная фонотека уместна при 

составлении учебной программы изучения иностранных языков, ведь звуковое 

сопровождение необходимо для отработки лексических и фонетических 

особенностей языка. Наряду с математическими методами компрессии 

используются психоакустические модели особенностей человеческого слуха: 

эффект маскировки слабого звука одной частоты более громким звуком такой же 

или соседней частоты, снижение чувствительности слуха к тихому звуку сразу 

после громкого, невосприимчивость к звукам ниже определенного уровня 

громкости. 

Важным технологическим аспектом в освоении иностранного языка являются 

мультимедийные тренажеры. Тренажером называют обучающее средство, с 

помощью которого студент получает навыки, необходимые для дальнейшей 

работы, например управления (автомобилем, самолетом, судном), пользование 

(устройствами и приборами), применения (компьютерной техники, программных 

средств). Компьютерные и мультимедийные тренажеры используются для 

отработки навыков, которые необходимы в конкретно-выбранном 

специализированном направлении деятельности. Целью создания учебника–

тренажера может быть не столько предоставление новых знаний, сколько 
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практические наработки и овладение навыками пользователя приложения, 

например, Word – широко применяемого текстового редактора из пакета Microsoft 

Office. Так, в указанном тренажере–учебнике центральную часть страницы 

занимает интерактивное изображение интерфейса программы Word. Каждый урок 

начинается аудио сопровождением с информацией о теме задачи, а практический 

способ его выполнения представлен в поле интерфейса средствами анимации 

(движение курсора мышки, нажатие кнопки интерфейса и т.п.). Для обработки 

теории студент получает персональное задание для самостоятельного выполнения 

по ранее продемонстрированному аналогичному шаблону. Во время выполнения 

задачи, учебный процесс корректируется программой, предоставляя замечания об 

ошибках и визуальные подсказки. По завершению упражнения, для контроля 

усвоения материала предлагается выполнить тесты, по результатам которых 

предлагается оценка и даются рекомендации для дальнейшей работы. 

Широкие дидактические возможности коммерческого электронного учебного 

материала можно проиллюстрировать на примере тренажерного мультимедийного 

курса изучения английского языка «English Discoveries». Разработчиком которого 

является компания EduSoft совместно с Berlitz International. Данный курс 

представляет собой двенадцатисерийную сессию учебных модулей, рассчитанных 

на изучение английского языка, начиная со старшего школьного возраста. 

Инструментарий курса направлен на овладение языком на базовом уровне, с 

использованием упражнений на развитие навыков чтения текстов различных типов 

(научной и художественной литературы, деловых документов). Во время чтения 

проводится звукозапись для сравнения собственного произношения с 

произношением носителей языка. Дополнительно разработаны упражнения на 

приобретение навыков письма для описания различных событий, составление 

отчетов, проведения деловой переписки, где основное внимание сосредоточено на 

усвоении правил грамматики. Материал курса дополнен комплексом упражнений 

на приобретение навыков общения в реальных жизненных ситуациях, для 

отработки произношения в учебнике используется анализатор звукового спектра. В 

общем, курс рассчитан на проведение занятий в течение 1200 часов. Такой 
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значительный объем предлагаемых материалов предполагает его использование 

учениками или студентами с любым начальным уровнем знания языка (с нулевого 

до базового). Учитывая начальный уровень, учащиеся изучают только 

необходимую часть материала. Для удобства учебник издаѐтся на компакт-дисках 

(CD) в двух версиях – как для самостоятельного обучения с установлением на 

одном персональном компьютере, так и для коллективного обучения под 

руководством преподавателя. Если при использовании первой версии рассчитано, 

что человек собственноручно выбирает темы и темп изучения материалов курса с 

учетом индивидуальных возможностей усвоения материала, то во второй версии 

обучение проходит по плану, регламентируемому преподавателем. В таком случае, 

учебник устанавливается на сервере, к которому может быть подключено 

определенное количество клиентских аккаунтов, в соответствии с приобретенной 

лицензией, что регулирует стоимость материала [1]. 

Указанная версия учебника характерна наличием системы управления 

обучением «Teacher's Management System», предоставляющей приоритет 

управления обучением преподавателю. Это позволяет модератору курса наблюдать 

за изучением материала; планировать уроки для группы и отдельных студентов, 

оперативно получать отчеты, содержащие результаты упражнений, тестов и время 

работы над курсом. Таким образом «English Discoveries» является яркой 

демонстрацией симбиоза в качестве учебного пособия, тренажера и системы 

управления обучением. За счет использования подобных интерактивных 

мультимедийных средств, студенты могут отработать умение чтения, письма, 

произношения и восприятия речи на слух. К тому же в данном курсе, акцент 

поставлен на отработку коммуникативных навыков, ведь особое внимание 

обращено на искусство общения в формате диалогов и ролевых упражнений. Курс 

учебных материалов имеет высокое содержание иллюстративного контента. Он 

представлен в виде спектра иллюстраций, фотографий и цветной графики. Для 

визуализации представлены видеофильмы кинематографического качества, 

анимации, язык и музыка в цифровой записи. В использовании современных 

образовательных мультимедийных технологий важными являются виртуальные 
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симуляторы, представляющие собой системы воспроизведения реальных 

экспериментов, которые обеспечивают изучение причинно-следственных связей в 

изучаемом явлении, однако сам экспериментатор практически отстранен от 

измерений и обработки данных. Разработчики данного симулятора в первую 

очередь проводят исследования на реальном научном оборудовании по плану 

будущей лабораторной работы. Результаты измерений накапливают в базе данных, 

что становится источником «экспериментальных данных» для виртуального 

симулятора. При выполнении исследований на виртуальном симуляторе студент 

задает значения входных параметров, а соответствующие им данные измерений 

импортируются из указанной базы «экспериментальных данных». Интерфейс 

пользователю представлен максимально аутентичный к реальной панели 

управления в современной исследовательской лаборатории. Важно, что при 

создании симулятора подобной модификации учитывается влияние на результаты 

эксперимента таких факторов как быстродействие, точность приборов, а также 

учитывается погрешность измерений, которая обязательно присутствует в 

реальных научных исследованиях. 

Данные виртуального исследования отображаются графически или в виде 

диаграммы на мониторе симулятора, при этом в сложных моделях при получении 

«экспериментальных данных» результат каждого «наблюдения» может быть 

определен интерполяцией данных с выбранной зависимостью и добавлением 

случайной погрешности. Поэтому, подобно реальному эксперименту, студенту 

необходимо выбрать условия, обеспечивающие наилучшее соотношение точности 

результатов и времени «измерений». Развитие указанных подходов при условии 

качественного конгломерата программистов и преподавателей приближает 

выполнение лабораторной работы в реальном научном бытии и обеспечивает 

возможность отработки навыков научно–исследовательской работы. 

Для наглядности и реалистического восприятия ситуации в тренажере 

используется 3D-графика. Тренажер настраивается так, чтобы переход к изучению 

дальнейшего материала мог происходить только после того, как студент 

безошибочно выполнит упражнение предыдущего раздела. Вводятся ограничения 
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на количество попыток выполнения упражнения. Еще подробнее отслеживается 

успеваемость обучения при применении материалов, которые сделаны в режиме 

«моделирование» с оценкой. В этом режиме программа дает оценку работы 

студента на основе учета количеств ошибок и попыток при выполнении 

упражнения, ответов на контрольные вопросы. Настройка учебных материалов 

выполняется преподавателем в режиме «настройка». В режиме «запись видео» 

записываются на видеоролик все действия преподавателя в режиме реального 

времени. Учеными и педагогами-практиками доказано, что использования 

мультимедиа способствует индивидуализации учебно-воспитательного процесса с 

учетом персонифицированного подхода к ученикам и студентам, обновлению 

содержания познавательной деятельности учащихся в векторе усиления 

самостоятельности и поисковости, усилению междисциплинарных связей в 

обучении, комплексному изучению явлений и событий; постоянном и динамичном 

восстановлении учебного процесса. С целью интеграции общеобразовательных 

предметов и дисциплин стоит варьировать видами мультимедийных средств 

обучения, начиная от средств хранения и воспроизведения учебной информации, к 

средствам моделирования, контроля и самообучения [2]. 

Учитывая характер представления и презентации учебного материала, 

следует указать на преимущества мультимедийного обучения, по сравнению с 

классической образовательной парадигмой. Безусловно, это обеспечение высокого 

научного уровня учебного процесса, возможность учета индивидуальных, 

интеллектуальных и познавательных особенностей каждого ученика и 

соответствующей дифференциации объема учебного материала, что способствует 

формированию компетенций самообразования и общему повышению уровня 

информационной культуры. Практикой доказано, что при подборе 

мультимедийного средства преподавателю важно учитывать особенности 

конкретной учебной дисциплины, предусматривать специфику соответствующей 

науки, особенности методов и закономерности методов исследования, ведь 

мультимедийные технологии призваны удовлетворять цели и задачи курса 

обучения и быть уместными в контексте учебного процесса. 
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В контексте вариативности мультимедийные средства обучения являются 

универсальными, так как могут быть использованы на различных этапах урока: во 

время мотивации как постановка проблемы перед изучением нового материала, как 

иллюстрация в объяснении нового материала. Логично заключить, что 

компетентная интеграция мультимедийных технологий в учебный процесс 

является важным дидактическим условием формирования личностных качеств 

учащихся. При профессиональном использовании, это позволяет преподавателю 

получить эффективный инструмент педагогического труда, что усиливает 

реализацию функций дидактики, формирует у студентов и учащихся высокие 

профессиональные качества, путем активизации интереса к интерактивному, но не 

стандартизированному обучению. Анализ возможностей мультимедиа позволяет 

определить главные критерии совершенствования учебного процесса в системе 

современного образования, состоящие в модернизации традиционного обучения, 

изменении его в соответствии с эффективной организацией усвоения заданных 

образцов и достижения четко фиксированных эталонов. В свою очередь, внедрение 

в учебный процесс инновационного подхода, позволяет осуществить 

целенаправленное формирование творческого и критического мышления, опыта 

учебно-исследовательской деятельности, умения изучать передовой опыт, 

овладевать им и вводить в практику, подтверждающую применение 

информационных технологий с целью содействия интенсификации и 

эффективности обучения. Составными элементами мультимедийной стратегии в 

современной европейской системе образования является ее развертывание в виде 

поиска ответов на вопросы-проблемы: на кого должна ориентироваться система 

мультимедийного обучения, в какой степени мультимедийное обучение должно 

быть отдельным относительно нынешней системы и классово-лекционного 

процесса, реализованного в академической среде или в сотрудничестве с другими 

учреждениями; должна ли академическая среда инициировать действия, 

направленные на признание концепций, позволяющих принять оптимальные 

решения, а их реализация обеспечит ожидаемые эффекты. Для обеспечения 

качественного образовательного процесса мультимедийные средства обучения 
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являются важным компонентом конкурентоспособной современной учебно-

методической системы. 
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 Главным в изучение иностранного языка является процесс пополнения 

словарного запаса студентов, формирование не только активного, но и пассивного 

словаря. Общеизвестно, что активный словарь включает лексику, которую студент 

запоминает и употребляет в речи, а пассивный словарный запас пополняется в 

процессе чтения текстов, но не прорабатывается на занятии так, как отрабатывается 

до автоматизма активная лексика. Для формирования пассивного словаря 

необходимо концентрировать внимание на увеличении возможностей понимания 

студентами текста. Запоминание слов происходит лучше в контексте, а не в виде 

списка новых слов с заданием их выучить, ведь механическое запоминание слов не 

развивает способности их употребления, поэтому  такие слова быстро забываются. 

Необходимо приучать студентов вводить новое слово в предложение, возвращаться 

к его повторению в процессе обучения. По мнению Акишиной, на начальном 

уровне выход в речь осуществляется, в первую очередь, за счет лексического 

накопления, поэтому словарю нужно уделять больше  времени и внимания, чем 
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грамматике [1].   

 Для этого уже на начальном этапе изучения языка необходимо знакомить 

студентов с элементарными словообразовательными моделями: дом-домашнее 

задание, домашняя хозяйка; студент-студентка-студенческий; письмо-писать. 

Ведь не секрет, что понимание строения слова способствует более быстрому 

пониманию письменного текста, поэтому нужно студентам (там, где это возможно) 

самим пробовать  определить значение слова, опираясь на контекст и исходя из 

состава слова  

 На начальном этапе изучения языка нужно акцентировать внимание как на 

семантических возможностях синонимов тут-здесь; фраза-предложение; мать-

мама, так  и антонимов: хорошо-плохо; быстро-медленно, легко-трудно, что 

облегчает запоминание новой лексики. 

Важным приемом пополнения словаря студента является прием 

семантизации новых слов путем наглядности, использования картинок (для 

названий мебели, посуды, одежды, продуктов питания, названий цветовых 

прилагательных), рисунков и видео (для глаголов). В тех случаях, когда 

невозможно семантизировать слово с помощью наглядности, используется прием 

перевода на английский или родной язык. Кроме того, значение некоторых слов 

можно объяснить с помощью синонимов или антонимов, подборки родового 

понятия к видовому. К сожалению, как показывает опыт работы, студенты мало 

самостоятельно работают со словарем, используют  в речи  слова,  которые  

встречают  в учебнике, или ожидают перевода незнакомых слов  преподавателем. 

Отсутствие самостоятельной работы со словарем лишает студента возможности 

увидеть слово в его многозначности.   

Расширяет возможности восприятия и понимания разных значений слов и 

структура предложения. В начале новые слова даются только в одном значении в 

составе простого предложения: Тут мама. Тут папа. Затем  можно показать 

студенту, как усложнение структуры простого предложения позволяет расширить 

возможности передачи мысли: Он пишет. Он пишет письмо. Он пишет письмо  по-

русски. Вечером он пишет письмо. Вечером он пишет письмо, читает книгу, 
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слушает музыку. Обогащает словарный запас обучающихся  использование 

антонимических пар в составе элементарных сложных предложений: Мама тут, а 

папа там. Он отвечает тихо, а она громко.  

Работа по формированию активного и пассивного словаря студентов не 

ограничивается  приведенными выше приемами, она многообразна и постоянно 

совершенствуется. 
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Студенти аграрних університетів оволодівають іноземною мовою для 

проходження зарубіжної виробничої практики та участі у програмах міжнародної 

співпраці. Саме тому, одним із головних завдань у викладанні іноземної мови для 

студентів немовних факультетів є, зокрема, формування певного запасу 

теоретичних мовленнєвих знань, понять, які стануть базисом для побудови цілого 

комплексу компетентностей, навичок і вмінь практичного володіння іноземною 

мовою.  

Поняття – це форма людського мислення, в якій виражаються загальні та 

істотні ознаки речей, зв'язки даного предмета з іншими, його походження і 

розвиток [2, с. 645]. Викладач має використовувати вже існуючі теоретичні знання, 

через розкриття та узагальнення яких і формуються нові поняття. У процесі 
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узагальнення відбувається розробка структури поняття, визначення і конкретизація 

його ознак і, як наслідок, збагачення поняття на новому рівні. Складність процесу 

формування понять полягає в тому, що паралельно з цим відбувається формування 

абстрактного мислення. Для його формування необхідні не лише поняття, а й 

факти, оцінки, причинно-наслідкові зв'язки, умовиводи і висновки, робота з якими і 

над якими відбувається безпосередньо на занятті. Поняття необхідні для пояснення 

та систематизації фактів, осмислення інших понять і формування базових 

теоретичних знань, тому необхідно звернути увагу на поступовість в оволодінні 

студентами ключовими поняттями заради збагачення і конкретизації їхнього 

змісту  [2].  

У ході експериментального дослідження формування теоретичних знань з 

іноземних мов студентів аграрних спеціальностей відбувалось як цілеспрямований 

процес виконання студентами евристичної діяльності при вирішенні ситуаційних 

завдань зі сфери своєї майбутньої професійної діяльності, предметом якої є 

перетворення об'єкта (матеріального або ідеального), а результатом (освітнім 

продуктом) діяльності є засвоєння і застосування нової системи теоретичних знань 

у професійно-творчій діяльності. Такий підхід має свою специфіку. Вона полягає в 

тому, що при засвоєнні теоретичних знань завжди відбувається порівняння 

досягнутого результату професійно-творчої діяльності студентів із бажаним, тобто 

проектованим або прогнозованим ними, відповідно до принципу прогностичності в 

евристичному навчанні [1].  

Використовуючи інструменти евристичного навчання, студент створює 

теоретичні знання з іноземної мови, керуючись власним освітнім потенціалом. 

Отриманий студентом освітній продукт (поняття, досвід, спосіб застосування тощо) 

розглядається у групі та з викладачем і співвідноситься із аналогами, які вже 

існують (різні наукові способи розв’язання одних і тих самих проблемних ситуацій, 

версії, гіпотези), у результаті чого даний продукт доопрацьовується, доповнюється, 

змінюється [3, с. 95].  

У дисципліні «Іноземна мова за професійним спрямуванням» органічним 

чином поєднуються фактичний і теоретичний матеріали. Використання численних 
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термінів, різних назв одних і тих же явищ, процесів, різних компонентів мовленевої 

компетенції роблять необхідним узагальнення даного різноманітного матеріалу і 

його систематизацію. Усе це обумовлює необхідність роботи з різними аспектами 

системи понять, що передбачає уважне ставлення до процесу їх формування та 

створення умов для розвитку евристичного мислення студентів у процесі навчання.  

Вивчення і опрацювання наукових джерел дозволило виокремити етапи 

формування теоретичного іншомовного поняття на основі евристичних технологій, 

а саме: мотиваційний, пошуково-творчий, рефлекcивний.  

На першому етапі – мотиваційному – студенти за допомогою викладача 

встановлюють потребу у теоретичному понятті, яке формується, для своєї 

майбутньої професійної діяльності.  

На наступному, пошуково-творчому, етапі відбувається формування 

теоретичного поняття засобами евристичних технологій, задіюються різноманітні 

методи і механізми евристичної діяльності.  

На останьому, рефлексивному, етапі викладач і студенти встановлюють 

рівень сформованості теоретичного поняття за допомогою механізмів педагогічної 

діагностики. 

При формуванні, наприклад, загальних понять із граматики, які освоюються 

протягом вивчення всього курсу вивчення дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням», потрібно спочатку позначити найбільш характерні та 

відмінні властивості ознак, що входять у дане поняття. Але при цьому, хоча 

поняття ще й не до кінця сформоване, не можна забувати про фіксацію цих ознак 

під час підведення проміжних підсумків. Інакше цілий етап формування поняття 

випаде з логічного ланцюжка і утруднить подальший процес.  

Так, наприклад, при засвоєнні граматичного поняття «інфінітив» на занятті з 

іноземної мови викладач пропонує студентам самостійно виділити морфологічні 

ознаки даного явища, провести аналогії із поняттям «безособова форма дієслова» в 

українській мові, визначити функції і значення інфінітива в залежності від його 

місця в реченні. Студенти під керівництвом викладача самостійно виконують 
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аналіз нового поняття, розглядають різні аспекти наукових трактувань понять і 

зможуть сконструювати власне визначення даного теоретичного поняття.  

Важливо наголосити на необхідності засвоєних теоретичних знань з 

граматики для правильного розуміння та перекладу професійно орієнтованих 

текстів іноземною мовою. Так, знання теоретичних основ граматики уможливлює 

самостійне розкриття виведених значень похідних слів, впізнавання лексичних 

одиниць за формальними ознаками, знаходження структурно-семантичних 

відповідників іноземної та рідної мов. Після засвоєння базових теоретичних понять 

студенти легко і швидко оволодівають необхідними для своєї майбутньої професії 

навичками правильно користуватися словником, грамотно і точно перекладати 

текст з іноземної мови рідною.  

Формуючи граматичні поняття, викладачеві потрібно підготувати навчальний 

матеріал з використанням опорних сигналів, в яких виділяються ознаки-маркери 

граматичних явищ (суфікси, закінчення, допоміжні форми тощо), що дають змогу 

осягнути сутність теоретичних знань. Переважно використовується словесний 

образ, який легко запам’ятовується.  

Презентацію нової навчальної інформації викладач розпочинає як евристичну 

бесіду або використовує евристичний механізм «мозкового штурму» з 

використанням опорних сигналів у вигляді відеопрезентації підготованих таблиць 

або схем, записаних на дошці. Ознаки, що виділяються, стрілки, умовні позначення 

бажано оформляти контрастними кольорами, створюючи опорний конспект у 

якості освітнього продукту евристичної діяльності студентів. Коли студенти 

досягнуть достатнього рівня оволодіння евристичною діяльністю, викладач 

пропонує визначати та створювати опорні сигнали самостійно. 

Після активної пошуково-творчої роботи на заняттях, яка спрямована на 

засвоєння ознак і функцій граматичного поняття, що вивчається, відбувається 

самостійне виконання навчальних дій на основі використання опорних сигналів 

відповідно до нового мовного матеріалу. Систематичне використання подібних 

опорних конспектів під час аудиторних занять і в самостійній роботі розвиває 
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навички свідомого навчання, формує установку на ґрунтовне засвоєння базових 

теоретичних понять.  

На практичних заняттях з іноземної мови використовуються завдання як 

тренувального, так і евристичного характеру, з перевагою останніх, оскільки вони 

забезпечують активізацію та поглиблення засвоєних понять та орієнтовані 

однаковою мірою на навчання і контроль, адже усвідомлення та закріплення 

матеріалу тісно пов’язане з перевіркою його засвоєння. Важливою особливістю 

роботи з евристичними завданнями є те, що у цій праці бере участь вся група 

студентів. Іншою особливістю є її інтенсивний характер: на постановку чи 

обміркування будь-якого проблемного питання дається обмежена кількість часу 

залежно від його складності. Природно, шо більшість евристичних завдань 

призначено для роботи в аудиторії у супроводі викладача, тоді як тренувальні 

вправи виконуються переважно самостійно.  

На завершальному етапі формування граматичного поняття студенти 

конструюють своє власне визначення та ілюструють його прикладами особистісної 

мовленнєвої діяльності, реалізуючи, таким чином, положення евристичної освіти 

про конструювання студентами особистісного змісту освіти  [4, с. 16].  
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     Радикальні зміни в житті сучасного суспільства в останнє десятиліття, розширення 

мобільності, розвиток сучасних інформаційних технологій знайшли відображення і в 

навчанні іноземним мовам студентів немовних вузів, зокрема, юридичних 

спеціальностей, оскільки будь-яка ділова взаємодія вимагає юридичної чіткості та 

кваліфікованої допомоги юристів. 

     При вивченні юридичної англійської у студентів нефілологічних спеціальностей 

виникає багато труднощів, так як необхідно знання мови не тільки на базовому рівні, 

а й специфічних юридичних термінів, оборотів, що застосовуються в юридичній 

практиці.  У зв'язку з цим постає проблема не тільки навчання граматиці і лексиці, а й 

роз'яснення студентам специфіки правової дійсності англо-американської та 

української систем права, що передбачає і різні підходи у вирішенні юридичних 

проблем. Володіння юридичною термінологією, суворо прив'язаною до системи 

права, є найважливішою умовою, що забезпечує можливість адекватного сприйняття і 

коректного перекладу спеціального юридичного тексту.  Основні цільові установки 

програми навчання іноземної мови у вищій школі повинні бути спрямовані на 

навчання студентів адекватного розуміння наукового тексту іноземною мовою, 

уміння знайти необхідну інформації і оформляти її в усній і письмовій формі у 

вигляді анотування і реферування. В рамках процесів анотування і реферування 

студенти опановують різні засоби змістовного аналізу юридичної літератури на 
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іноземній мові, активізуючи навички читання і виділення головного в величезному 

правовому інформаційному потоці. 

     Варто зазначити, що у вітчизняній практиці підготовки студентів при вивченні 

юридичної англійської виникає багато труднощів, так як необхідно володіння мовою 

не тільки на базовому рівні, але і знання специфічних юридичних термінів, оборотів, 

застосованих в юридичній практиці.  Будь-яка терміносистема відображає систему 

понять, що утворюють галузь знань тієї чи іншої науки.  Незнання термінів, 

недостатнє володіння їх семантикою призводить до грубих перекручувань і помилок, 

а часом і повного нерозуміння тексту. Володіння юридичною термінологією, строго 

прив'язаною до системи права, є найважливішою умовою, що забезпечує можливість 

адекватного сприйняття і коректного перекладу спеціального юридичного тексту. 

     Як правило, навчальна література для студентів юридичних спеціальностей робить 

акцент на об'ємних текстах, ускладнених юридичними термінами, але не розкриває 

значення кожного поняття. На практиці, наприклад, можна зіткнутися з ланкою 

однорідних слів: lawyer, attorney, barrister, solicitor, counsel, і інші.  Будь-словник 

запропонує цілий ряд значень кожного з цих слів, причому, найімовірніше для 

кожного терміну буде представлений практично один і той же список українських 

еквівалентів: юрист, адвокат, представник в суді і т. д. Але не дарма ж в англійській 

мові існує кожне з цих слів. Безумовно, справа в тлумаченні значення, пошуку 

правильних еквівалентів, виходячи з особливостей різних правових систем. Розуміння 

специфіки, безумовно, передбачає наявність фонових знань і умінь пристосовуватися 

до тонкощів правових систем мови оригіналу та мови перекладу. 

     Основні цільові установки програми навчання іноземної мови у вищій школі, а 

саме адекватне розуміння наукового тексту іноземною мовою з метою вилучення 

необхідної інформації і вміння оформляти її в усній і письмовій формі, ставлять перед 

викладачем складне завдання – навчити розуміння принципу побудови юридичного 

тексту і правильно тлумачити значення слів-термінів, розуміти текст при побіжному 

його перегляді, що не вникаючи в його аналіз і дослівний переклад і вміти 

переробляти отриману в тексті інформацію. 
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     Слід зазначити, що основна характеристика юридичного тексту –  це стереотипні 

фрази, стійкі словосполучення і вирази.  Юридичні тексти є однією з головних форм 

вираження права.  Вони відрізняються певною організацією, правилами виконання, їм 

властива офіційність, безособовість, імперативність. Якщо текст позбавлений певної 

послідовності, проявляється смислова абсурдність, то, безсумнівно, студенту важко 

буде зрозуміти його зміст. 

     Викладач зобов'язаний підказати студенту, як правильно знайти вихід з ситуації, 

що склалася, націлити студента на дотримання граматичних правил, оскільки 

граматика є не тільки елементом культури тексту, а й основною умовою належного 

впливу на адресата. Синтаксис юридичних текстів досить складний через кількість  

уточнень і узгоджень. З огляду на сказане, не можна не оминути увагою необхідність 

вивчення юридичної термінології та наявності умінь знайти граматичні та лексико-

фразеологічні відповідності [1, с 68]. 

 З перших кроків навчання юридичної англійської мови студентам немовних вузів 

необхідно пояснити, що за походженням як англійські, так і українські юридичні 

терміни поділяються на ті, що існували в рідній мові та запозичені. Перше місце в 

юридичній лексиці займають запозичення з латині, оскільки латинь, будучи базою 

для утворення нових термінів, була і залишається мовою юриспруденції: legal aid (in 

forma pauperis), facts of crime (corpus delicti), beyond powers (ultra vires), lawsuit (lis), 

after the event (ex post facto).   

     Латинські запозичення, які свідчать про важливість правових понять, привнесених 

в англійську правову культуру з римського права, актуальні й донині: mens rea, actus 

rea, habe as corpus. Зазначена специфіка правової англійської мови обов'язково 

повинна враховуватися в процесі навчання студентів немовних вузів. 

     Цікавим є той факт, що спеціальні юридичні терміни дуже зручні: вони 

позначають необхідне поняття і допомагають більш чітко викладати нормативні 

постанову або розпорядження, законодавчу думку, максимально збагачують словесну 

інформацію. За допомогою таких термінів можна досягти повноти юридичних 

формулювань, не перевантажуючи ними документи. 
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      В умовах малої кількості годин, відведених на вивчення англійської мови в 

немовному вузі, необхідно, спираючись на базові знання студентів зі спеціальності, 

сформувати активний термінологічний словник, а також навчити працювати з 

юридичними статтями, розуміти і отримувати необхідну інформацію.  Основні 

способи фіксації отриманої інформації, на наш погляд, можуть бути представлені 

реферуванням і анотуванням. 

     Складаючи реферат, студент навчається передавати основну оброблену 

інформацію першотвору в згорнутому вигляді.  Викладач ставить перед студентами 

завдання –  узагальнити зміст речень і навіть цілих сторінок оригіналу тексту, 

роблячи акцент на тому, що синтаксис реферату відрізняється короткими і стислими 

мовними побудовами. Кожен елемент тексту несе максимальну смислове 

навантаження і основні тематичні конструкції оригіналу.  

     Звісно ж, що процес навчання на даному етапі виробляє вміння гранично чітко і 

адекватно висловлювати думку за рахунок правильного вживання граматико-

стилістичних засобів, термінів і стислості структури речень. Не можна не відзначити, 

що написання реферату будується на логічної і граматичної компресії оригіналу. 

Доцільно використовувати ряд вправ, які спрямовані на граматичні трансформації. 

Наприклад, складносурядне речення згорнути в просте, замінити підрядне речення 

пояснюючими або герундіальними конструкціями і т. д. Поряд з цим, використання 

мовних стереотипів-кліше вносить свій внесок в роботу з реферованих матеріалом. 

Кліше обумовлює автоматизацію процесу відтворення, звідси спрощується процес 

комунікації, полегшуються розумові зусилля.  Крім кліше, студенту надаються певні 

схеми, які допомагають в роботі з реферованих матеріалом [2, с.112]. 

     Анотація –  процес логічного, ясного, доступного і дистанційного викладу 

основного змісту іншомовного тексту, сприяє розвитку навичок логічного викладу 

матеріалу і формує необхідний комплекс мовленнєвих умінь [3, с.98]. 

     Сутність цих умінь визначається змістом текстів спеціального характеру, а також 

цілями, які ставить перед собою студент при сприйнятті таких текстів.  Спеціальні 

тексти або пояснювального, або полемічного характеру по-різному оцінюються 
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студентами в залежності від мети їх сприйняття, від ступеня підготовленості того, хто 

навчається. 

     В ході анотування широко використовуються професійно-орієнтовані тексти, що 

дозволяє розуміти їх в контексті майбутньої професійної діяльності [4]. Процес 

анотування пов'язаний з вилученням і переробкою інформації, що міститься в тексті. 

В результаті процесу переробки отриманої інформації виникає розуміння, 

декодування закладеного автором сенсу. Декодування включає в себе ряд розумових 

операцій, таких як порівняння, аналіз, синтез, узагальнення та ін. 

Необхідно відзначити, що для формування умінь перекладу і сприйняття текстів з 

професійної точки зору велике значення мають дидактичні прийоми, що 

забезпечують вміння студента орієнтуватися в тексті і знаходити необхідну 

інформацію. Такими дидактичними прийомами можуть послужити, наприклад, 

опорний конспект, логічно-пошукові завдання та ін. 

     Отже, анотування і реферування мають величезний навчальний і контролюючий 

потенціал. Практика доводить, що в рамках процесів реферування та анотування 

здійснюється активний ріст знань, студенти опановують різними засобами 

смислового аналізу юридичної літератури іноземною мовою, активізують навички 

читання виділення головного в величезному правовому інформаційному потоці, 

самостійного пошуку вирішення завдань юридичного характеру, що виражається в 

творчому підході до навчального процесу і стимулювання розумової діяльності. 
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Володіння іноземною мовою – це та професійна і культурна база для фахівця 

будь-якої спеціальності, що дає йому можливість бути рівноправним 

партнером у міжнародному співробітництві. 

Особливістю викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах 

юридичного профілю є фахове спрямування вивчення мови та 

підпорядкування методів, матеріалів і прийомів викладання досягненню кінцевої 

мети – виробленню вмінь та навичок усного та письмового спілкування 

випускників інституту іноземною мовою у відповідних сферах правоохоронної, 

наукової та повсякденної діяльності.  

У вищих навчальних закладах освіти перевага надається активним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, варіативності, 

критичності мислення. 

Як відомо, знання, навички, вміння самого викладача не стануть надбанням 

студентів, якщо він не володіє теорією навчання іноземної мови, в основу якої 

покладені досягнення науки. Для того щоб навчання іноземних мов у вищих 

навчальних закладах було ефективним і відповідало сучасним вимогам, майбутній 

викладач має добре оволодіти теоретичним курсом «Методика викладання 

іноземної мови», який повинен посідати провідне місце в системі професійної 

підготовки фахівця.   

Становлення та розвиток правової держави висуває особливі вимоги до 

діяльності системи освіти, оскільки виникає потреба в чималій кількості фахівців, 
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здатних здійснювати технічне, економічне та організаційне управління. Зміни в 

країні формують новий світогляд. При цьому відповідальність за адаптацію 

суспільства покладається на освітянські заклади, які є основою підвищення 

культурного рівня населення. 

Якісно нові взаємовідносини України з країнами світового співтовариства, 

нові політичні та соціально-економічні реалії створили сприятливі умови для 

вивчення іноземних мов, наповнили це навчання новим змістом, а саме 

підготовкою молодого покоління до життя у демократичному багатонаціональному 

суспільстві.  

Найпоширеніша іноземна мова – англійська, друга за популярністю – 

французька, яка є першою в англомовних країнах. Сьогодні існує безліч способів 

вивчення іноземних мов. Міністерство освіти і науки України, опрацювавши 

передовий вітчизняний і зарубіжний досвід вивчення іноземних мов, підготувало 

проект концепції викладання іноземних мов. У цьому документі вперше 

комплексно і системно викладено основні положення функціонування іноземних 

мов у системі безперервної освіти в Україні. Новим є розділи концепції про мовну 

ситуацію у нашому суспільстві. Крім того, концепцією передбачено право на 

створення умов для вивчення іноземних мов у різноманітних дошкільних, 

шкільних і вищих навчальних закладах у різному обсязі. Водночас пропонується 

єдина національна програма і єдиний державний стандарт з іноземної мови у 

системі безперервної освіти [5, с. 4]. Справді, сучасне життя переконливо доводить, 

що знання іноземних мов та вміння працювати за комп’ютером є одними з 

важливих умінь, якими повинна володіти людина вступаючи у ХХІ століття. 

Сьогодні, освічена людина має володіти трьома-чотирма європейськими мовами, 

причому обов’язково англійською. Висновок однозначний: іноземну мову потрібно 

вивчати і вивчати її ще з дитячого садка. Вища освіта і мовна підготовка 

нероздільні. І це зрозуміло. Адже сучасний світ став іншим. Його інформаційна 

наповненість, відкритість і взаємозв’язок потребують постійного спілкування як на 

професійному, так і на громадському рівнях [4, с. 15]. На нашу думку, українці 

мають спілкуватися з громадянами усього світу, при цьому залишаючись 
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громадянами і патріотами своєї держави. Знання іноземної мови є своєрідною 

перепусткою в сучасний світ, і таку перепустку має отримати кожен з нас.  

Адже потреба у спілкуванні і співпраці між країнами і народами з різними 

мовами значно зростає. Тому на початку ХХІ століття комунікативні компетенції 

кожної людини стали незмінним засобом міжнародного спілкування. Настав час, 

коли українське суспільство відчуло гостру потребу у фахівцях різних галузей, які 

б активно володіли бодай однією з поширених у світі мов, ефективно 

послуговувалися нею для обміну інформацією, встановлення професійних 

контактів, досягнення порозуміння у діалозі культур [5, с. 4-5].  Проблема вивчення 

іноземної мови як одна з умов формування культури міжнаціональних 

взаємовідносин є актуальною для сьогодення, враховуючи інтеграцію України до 

Європи та її стандартів. Ми вважаємо, що основним засобом спілкування є мова, а 

у багатогранному суспільстві – декілька мов. Ось чому вивчення іноземних мов 

набуває особливого статусу в нашій країні. І безперечно, що ефективність 

комунікативно спрямованого навчання іноземних мов у школах залежить від 

бажання та здатності учителів і викладачів скористатися позитивним досвідом 

зарубіжних учених.  З нашого погляду, неперервне та поглиблене вивчення 

іноземної мови дає можливість учневі підвищити свій інтелектуальний та виховний 

рівень. Процес вивчення іноземної мови у школі – це, перш за все, спільна 

діяльність учителя та учнів, де учень є суб’єктом навчання та спілкування нарівні з 

учителем. Навчання іноземної мови, як і навчання спілкування, вимагає від учителя 

таких якостей, які б забезпечили реалізацію мети навчання та його ефективність [4, 

с. 15]. Підводячи підсумок, потрібно знати, що, скільки людина знає мов – стільки 

й життів вона матиме. І якщо проаналізувати минуле, то відомо, що у ХХ столітті 

вивчати іноземну мову спочатку було престижно, потім з часом – модно, а зараз, у 

ХХІ столітті – край необхідно, в тому числі й для майбутніх правоохоронців, 

оскільки активізація транснаціональної злочинності, інтенсифікація співпраці 

української поліції з Європолом та Інтерполом, активна участь працівників МВС у 

миротворчих місіях ООН, тощо, суттєво посилили значення іншомовної підготовки 

правоохоронців.  
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Вимоги держави щодо забезпечення якості офіційно-ділового спілкування в різних 

сферах життєдіяльності, інтенсивний розвиток міжнародних контактів зумовлюють 

необхідність удосконалення системи професійної, зокрема іншомовної, підготовки 

майбутніх фахівців правоохоронної сфери. Зазначене вище актуалізує необхідність 

пошуків ефективних шляхів організації навчання державної та іноземних мов у вищих 

навчальних закладах МВС України, які були б максимально спрямовані на 

забезпечення практико зорієнтованої іншомовної підготовки майбутніх 

правоохоронців. 

Особливість професійної діяльності правоохоронців – постійний контакт з 

людьми – накладає певний відбиток на вимоги щодо їх особистісних якостей, 

необхідних для творчого вирішення теоретичних і практичних проблем. Так, 

особистість правоохоронця мають характеризувати певна психічна і соціальна 

готовність, вміння взаємодіяти з людьми в спільній діяльності, досягти 

взаєморозуміння, зменшити непорозуміння, ліквідувати конфлікти. 

Правоохоронцям необхідна наявність високого рівня компетентності в 

міжособистісному сприйнятті, міжособистісній комунікації та міжособистісній 

взаємодії [2, с. 132]. 

Комунікативну діяльність майбутніх правоохоронців науковці визначають як 

складну, багатопланову «діяльність щодо встановлення та розвитку контактів із 

представниками різних вікових, професійних, культурних, етнічних груп, а також з 

особами, психічний стан яких непередбачуваний (потерпілі, підозрювані, свідки), 

що відбувається за несприятливих умов та обставин, породжену виконанням 

службового обов'язку в боротьбі зі злочинністю, захисту від протиправних 

посягань на життя та здоров'я, прав та свобод громадян, державного устрою та 

громадського порядку, яка містить обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії 

взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини»  [3, с. 18]. 

Результати наукових досліджень з проблем професійної підготовки майбутніх 

правоохоронців свідчать, що вивчення мовних дисциплін у навчальних закладах 

МВС визнається українськими науковцями важливим чинником становлення 

всебічно розвиненої та обізнаної особистості правоохоронця, який завдяки 
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сформованим комунікативним навичкам може плідно співпрацювати в людському 

колективі, впливати на нього, скеровувати його діяльність [1, с. 3]. 

Оскільки мова є важливим інструментарієм професійної діяльності 

правоохоронців, предмети мовознавчого спрямування в програмі їх професійної 

підготовки слід сприймати та усвідомлювати як фахові. У той же час, процес 

вивчення рідної та іноземної мов має ґрунтуватися на тісній взаємодії з іншими 

фаховими предметами, виявляючи у такий спосіб цілісність та практичну 

спрямованість мовної підготовки.  

Виходячи з цього ми намагаємося у своїй роботі використовувати якомога 

більше автентичних професійно спрямованих матеріалів (тексти, газетні статті, 

аудіо-,відео-матеріали, тощо). Цю роботу ми проводили протягом багатьох років. 

За умов відсутності можливості спілкування курсантів з носіями англійської 

мови в процесі навчання у ВНЗ надзвичайно високе значення має робота з 

автентичними аудіо- та відеоматеріалами, яка проводилась на практичних заняттях 

протягом всього терміну навчання і сприяла більш успішному ознайомленню 

курсантів з лінгвістичними реаліями іноземної мови, засвоєнню ними лексико-

граматичного матеріалу, розвитку їх здібностей до аудіювання тощо.  

Після перегляду тематичних відеофільмів або прослуховування аудіо записів 

на практичних заняттях проводились бесіди й дискусії, спрямовані на активізацію 

мовно-комунікативної діяльності та творчого потенціалу курсантів. Застосування 

сучасної техніки допомагало концентрувати увагу курсантів на відповідному 

навчальному матеріалі, що сприяло включенню їх в активну роботу на занятті. 

Застосування стоп-кадру, включення й виключення звукового супроводу, 

здійснення повторного перегляду – усе це створювало можливість використання 

широкого спектру варіантів творчої роботи з цими матеріалами. Мультимедійна 

презентація дозволяла зробити «рутинні» вправи цікавими й творчими завданнями. 

Підвищенню ефективності навчання мов суттєвим чином сприяла робота в 

спеціалізованому мультимедійному лінгафонному кабінеті, оснащеному сучасною 

комп`ютерною технікою.  
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Таким чином, уміле включення викладачем мультимедійного супроводу 

навчальної інформації в канву сценарію практичного заняття сприяло підвищенню 

мотивації курсантів до мовної комунікації на різних етапах роботи та явилось 

стимулюючим чинником формування їх мовно-комунікативної компетентності. 

Як показує досвід організації мовної підготовки курсантів з урахуванням 

предметного й соціокультурного контексту зміст навчання ми моделювали з 

урахуванням предметного й соціального контексту їх майбутньої професійної 

діяльності.  

   Робота з автентичними матеріалами сприяє формуванню внутрішньої 

пізнавальної й професійної мотивації курсантів, подальшому розвитку їх знань про 

мову як знакову систему, навичок письмового й усного мовлення, уміння 

користуватися лінгвістичними словниками, збагаченню їх словникового запасу 

тощо. 

Підвищується рівень їх пізнавальної активності підвищується рівень їх 

пізнавальної активності, у них виробляються навички самоконтролю, активізується 

їх комунікативна діяльність. 
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     Сьогодні проблема збереження здоров’я студентської молоді є надзвичайно 

актуальною, адже за даними медичної статистики в Україні 92% першокурсників 

мають різні проблеми зі здоров’ям. Окрім того, роки навчання у вищій школі 

можуть збільшити кількість захворювань дидактогенного характеру. Отже, 

ситуація є критичною з огляду на те, що під загрозою опинилося здоров’я нації в 

цілому. Тому запровадження технологій збереження здоров’я студентів є вкрай 

необхідним. 

     Авторська технологія збереження здоров’я студентів на заняттях з англійської 

мови була розроблена та пройшла апробацію в Національному юридичному 

університеті імені Ярослава Мудрого. Дана технологія складається з трьох етапів: 

підготовчий викладацько-орієнтований етап, мотиваційний студентсько-

орієнтований етап та етап реалізації навчальної діяльності, спрямованої на 

систематичну роботу в аудиторії та поза нею для збереження та поліпшення 

здоров’я студентів [3]. 

     Перший етап мав на меті, з одного боку, пояснення викладачам важливості 

проведення діяльності з охорони здоров’я на заняттях з англійської мови у вищому 

навчальному закладі, а з іншого, підготовку викладачів до проведення роботи у 

цьому напрямку. Так, було організовано методичні семінари, які були присвячені 
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прийомам та технологіям зменшення стресових ситуації на заняттях, а саме: 

використання партнерської взаємодії викладача та студентів, застосування 

інтерактивних методів викладання англійської мови, запровадження інноваційних 

технологій на заняттях з іноземної мови, вживання ігрових технологій та 

нестандартних елементів для навчання студентів. Окрім того, значної уваги було 

приділено поза аудиторним заходам, яки, з одного боку, дають більше 

можливостей для фізичної активності, а з іншого боку, мотивують студентів 

отримувати додаткову інформацію про здоровий спосіб життя.  

     Другий етап було спрямовано на мотивування студентів до здорового способу 

життя, адже, відомо, що саме у студентському віці людина свідомо розвиває свої 

звички як добрі, так і погані. На заняттях з іноземної мови у немовному вищому 

навчальному закладі це можна зробити кількома способами. Незважаючи на те, що 

програма предмету «Іноземна мова» у зазначених ВНЗ не завжди містить або 

містить недостатню кількість часу на вивчення теми «Здоров’я та здоровий спосіб 

життя», досвідчений викладач завжди знайде можливість для органічного 

включення необхідного матеріалу до плану заняття. Так, викладачі Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого використовували домашнє 

читання, обговорення мас-медіа, рольові ігри та кейс метод, де були представлені 

ідеї зберігання здоров’я. Окрім того, авторська технологія збереження здоров’я 

передбачала не тільки мотивувати студентів цінити, зберігати та зміцнювати власне 

здоров’я, але й підтримувати здоров’я оточуючих, навчаючись запобігати 

конфліктним ситуаціям.  

     Третій етап було присвячено реалізації навчальної діяльності, спрямованої на 

збереження та поліпшення здоров’я студентської молоді. Щоб зменшити стрес, 

мотивувати студентів, підвищити їх інтерес до навчання, зацікавити та покращити 

психологічне та соціальне здоров’я, викладачі застосовували такі види навчальної 

діяльності, що сприяли фізичній активності студентів у академічних цілях, 

створювали в аудиторії атмосферу партнерства, використовували інноваційні 

інформаційні технології, нестандартні елементи, кейс метод та ігрові технології, 

організовували дискусії тощо [1; 2; 4]. 
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     Таким чином, поетапна робота в межах авторської технології збереження 

здоров’я на заняттях з англійської мови може бути корисною для покращення 

здоров’я студентської молоді. 

Література 

1. Бесараб Т.П., Лутай Н.В. Метод case study у навчанні іноземної мови / 

Т.П. Бесараб, Н.В. Лутай // Наукові записки [Національного університету 

Острозька академія]. Серія: Філологічна. – 2013. – № 37. – С. 177 – 179. 

2. Кузнецова О.Ю. Технологічна модернізація у вищій освіті / 

О.Ю. Кузнецова // Теорія та методика навчання та виховання. – 2017. – № 43. – 

С. 185 – 195. 

3. Holubnycha L., Miasoiedova S., Nesterenko K. Health Saving Technology at 

Foreign Language Lessons with University Students / L. Holubnycha, S. Miasoiedova, 

К. Nesterenko // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 

– 2018. – № 9(6). – pp. 1709 – 1718. 

4. Miasoiedova S. Incorporating Technology into Education: Methods, Techniques 

and Strategies / S. Miasoiedova // Іноземні мови у вищій освіті : лінгвістичні, 

психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції / Національний юридичний університет імені 

Ярослава Мудрого, Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2016. – С. 166 – 171. 

 

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ  

Гуліч О.О. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Харків, Україна 

gulich.elena@gmail.com 

 

Процеси інтеграції України у світовий та європейський діловий простір 

вимагають певних змін у сфері освіти. Сьогодні одним із найголовніших завдань 

вищої освіти є фундаментальна підготовка кваліфікованого 
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конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно виконувати свої професійні 

обов’язки і завдяки цьому успішно конкурувати на сучасному ринку праці. 

 В цих умовах необхідність спілкування іноземною мовою не викликає 

заперечень, адже  розширення меж інтеграційного простору не лише сприяє 

міжнародному спілкуванню науковців та студентів, а й формує певні завдання при 

вивченні іноземних мов.  На даному етапі конкурентоспроможні кваліфіковані 

фахівці повинні вміти не тільки прочитати і перевести  літературу за фахом, але й 

володіти достатніми навичками та уміннями для участі у дискусіях, для проведення 

презентацій на професійні теми, для виступів на конференціях, для сприйняття 

лекцій та доповідей на іноземних мовах, для знаходження потрібної інформації в 

будь-яких іншомовних джерелах. 

Такі вимоги до сучасних фахівців стимулюють викладачів до пошуку нових 

підходів до викладання іноземної мови професійного спрямування. Проблема 

навчання саме фахової іноземної мови є актуальною, зокрема для студентів 

немовних спеціальностей, оскільки перед ними постає необхідність оволодіння як 

іншомовною комунікативною компетенцією, так і фаховою компетенцією з певної 

спеціальності. Навчання іноземної мови цієї категорії студентів є на сучасному 

етапі одним з найважливіших чинників підвищення якості їхньої професійної 

підготовки, оскільки  сьогодні іноземна мова виходить за рамки загальноосвітньої 

дисципліни і стає складовою професійної підготовки поряд зі спеціальними 

дисциплінами. 

Сучасні дослідники використовують термінологію Н. Брігера, який визначає 

в іноземній мові професійного спрямування три компонента: знання мови, 

комунікативні вміння та професійний зміст [5,с. 36]. Мета  сучасного викладача 

полягає у поступовому збільшенні мовних знань студентів з основ фаху та розвитку 

комунікативних умінь, притаманних професійній діяльності. Отже, ознакою 

навчання  іноземної мови професійного спрямування є його специфікація щодо 

певних професійних потреб тих, хто навчається. Оскільки ці сфери та ситуації 

відрізняються залежно від спеціальності, зміст різних курсів іноземної мови також 

буде різним.  
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Трансформації у суспільстві та науково-технічний прогрес змінюють 

соціальне замовлення щодо спрямованості підготовки фахівців, змінюючи тим 

самим методику навчання студентів. Сьогодні визначальною тенденцією у 

викладанні іноземних мов методисти називають реалізацію комунікативного 

підходу, який передбачає навчання спілкування та формування здатності до 

міжкультурної взаємодії. Саме формування комунікативної компетенції є 

першочерговою метою вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі. Ця 

компетенція вважається сформованою, якщо майбутній фахівець використовує 

іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої знання і досвід.  

Доречним буде зазначити, сучасні викладачі визнають переваги 

інтерактивних методик викладання, завдяки яким студент є не простим слухачем, а 

активним творцем процесу навчання, здатним до взаємодії та активного 

спілкування. Саме інтерактивні технології створюють необхідні передумови для 

формування мовленнєвої компетенції студентів, здатності критично мислити, 

вдосконалювати професійну та загальну культуру спілкування [1, с. 275].  

У процесі реалізації інтерактивного методу на практичних заняттях з 

іноземної мови професійного спрямування досягнення студентами комунікативних 

цілей відбувається через професійну та соціально-інтерактивну діяльність: дискусії 

та обговорення, діалоги та рольові ігри, імітації, імпровізації, дебати.  

Практичний досвід викладачів доводить, що використання в навчальному 

процесі інтерактивних технологій навчання значно збільшує діапазон 

термінологічної лексики за фахом, робить процес навчання пізнавальним і 

професійно спрямованим [2, с.5]. Інтерактивні технології навчання стимулюють 

когнітивні процеси та активізують мовний і мовленнєвий матеріал в іншомовному 

спілкуванні студентів, розвивають їхні творчі здібності і професійно орієнтовані 

вміння в наближених до реальних умовах.   

Отже, головними ознаками викладання іноземної мови за професійним 

спрямуванням сьогодні стають фахова спрямованість та комунікативна 

орієнтованість навчання. Щодо методів викладання, переваги надаються 

інтерактивним технологіям, які сприяють розвитку пізнавальної та творчої 
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активності студентів, формуванню комунікативної, мовленнєвої та міжкультурної 

компетенцій, створенню середовища, близького до професійної сфери діяльності 

майбутніх фахівців. Постійно зростаючі вимоги до сучасних висококваліфікованих 

фахівців ставлять перед викладачами вишів завдання і надалі вивчати та 

вдосконалювати традиційні методики викладання, а також активно впроваджувати 

в навчальну практику найбільш ефективні інноваційні методи у викладанні 

іноземної мови за професійним спрямуванням.  
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Спосіб спілкування через мовну систему знаків не тільки відбиває 

навколишній світ, але також сприяє його створенню, зміні й модифікації. 

Принципи побудови і функціонування текстів переконувального дискурсу в 

юридичній сфері дають можливість виявити особливості судового мовлення не 

просто як мовної даності, а як продукту мови, суспільства й свідомості в комплексі. 
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Для критичного дискурс-аналізу визначальною рисою є набір способів впливу, за 

допомогою яких люди можуть моделювати і змінювати світ, у тому числі і 

юридичні практики. Мова виступає у цьому випадку як спосіб упливу, вона 

перебуває в діалектичному взаємовідношенні до соціального, культурного, 

суспільного [1, с.31]. 

У науковій літературі стверджується думка про те, що промова юриста – це 

особливий вид мовного впливу [1, с.48]. Так, переконання в судовому доведенні є 

мовним впливом на суд і присутніх із метою схилити їх до думки промовця 

(адвоката або прокурора) щодо винності, ступеня провини підсудного або 

обставин, які тією чи іншою мірою виправдовують його. 

Традиційна структура переконання включає такі елементи, як теза (основна 

думка), аргументація (доводи, що підтверджують основну думку), демонстрація 

(спосіб переконання) і результат, очікуваний суб’єктом переконання (має збігатися 

з метою переконання). 

Фактично ж юристи ніколи не формулюють тезу переконання на початку 

виступу. Їх завданням є розпочати виступ яскраво, оригінально, апелюючи до 

почуттів слухачів, намагаючись залучити їхню увагу до змісту промови, викликати 

симпатію до себе [2; 4]. Поширеним є використання стратегії співробітництва, яка 

реалізується в тактиках співпереживання, спільного пошуку істини, спільних 

моральних підвалин.  

Стратегія співпереживання реалізується як роз’ясненням – оповіданням, що є 

викладенням подій, суті справи, так і за допомогою тактик гіперболізації та 

алогічного порівняння (наприклад, порівнюючи соціальні події з побутовими, що 

суперечить законам логіки). Для судового дискурсу характерні два види 

роз’яснення: повідомлення і міркування, які ведуть до певних висновків [1, с.52]. У 

диспозитиві доведення часто використовується спростування  – міркування, 

спрямоване проти висунутого положення, що має своєю метою встановлення його 

помилковості або недоведеності. Особливістю промов юристів є те, що їм властиве 

переконання, засноване на наведенні аргументів, маніпулюванні ними, наче 

розсіюванні доводів по всій структурі промови. 
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Доводи, що використовуються, поділяються на логічні і психологічні. Логічні 

доводи спираються на реальну дійсність, логіку співвідношень понять у ній. 

Психологічні доводи ґрунтуються не на фактах і прикладах, які відповідають 

об’єктивній реальності, а на фактах, прикладах, положеннях, які стосуються 

інтересів людини, її успішності, щастя, кар’єри, вірувань, смаків, бажань, мріянь 

тощо [1, с.54]. Психологічні доводи класифікуються як доводи від перспектив, 

погроз, авторитету, співчуття, вірувань. У теорії комунікації логічні доводи 

вважаються сильними, а психологічні – слабкими, хоча дискурсивні практики 

частіше свідчать про протилежне співвідношення. 

Вивчення підтверджує положення про те, що переконувальний вплив більшою 

мірою характерний для захисних промов, ніж для обвинувальних і саме від уміння 

адвоката переконати суд у своїй точці зору залежить доля конкретної людини [2; 

4]. Фактично специфіка структури переконання в судовому дискурсі полягає в 

тому, що структурні елементи не представляються як дискретні. Теза переконання, 

з одного боку, - відома всім до початку промови (виправдати або врахувати 

пом’якшувальні обставини), з іншого, - вона ніколи не формулюється юристом, а 

представляється імпліцитно. Кожний фрагмент промови на суді містить тезу в 

підтексті. 

На наш погляд, наведені дані мають бути враховані при розвиткові іншомовної 

професійно-орієнтованої компетенції студентів-юристів, зокрема при плануванні 

навчальних занять, видів і форм навчальної роботи, спрямованої на формування й 

розвиток предметних компетентностей студентів щодо умінь і навичок 

використання професійної лексики та термінології в усному мовленні, знання 

базових засобів зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний 

дискурс, знання граматичних структур, необхідних для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування власного 

іншомовного тексту, знання лінгвістичних ресурсів, необхідних для 

функціонального (прагматичного) використання  в продуктивних видах мовлення, 

знання розмовних конструкцій для висловлення думки,  її аргументації, 

висловлення згоди або незгоди, висловлення протилежної точки зору, 
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резюмування, знання розмовних конструкцій для прояснення ситуації, 

акцентування уваги,  висловлювання пропозицій, оцінки та порівняння тощо. 

 Сприяння вивченню іноземних мов стало окремим напрямом діяльності  

Європейського Союзу й Ради Європи, якими реалізовано багато проектів і програм, 

націлених на розширення вивчення мов і покращення якості іншомовної 

компетенції громадян. У сфері професійного іншомовного спілкування 

наголошується на необхідності підвищення стандарту комунікації, розвиваючи 

загальні й часткові компетенції студентів й готуючи їх до професійних контактів у 

обраній сфері [ 3, с. 78-79]. 

Таким чином, при розвиткові іншомовної комунікативної компетенції 

майбутніх юристів важливим є формування навичок й умінь побудови різних видів 

монологічних промов (повідомлення, міркування) з використанням мовних  й 

мовленнєвих засобів, що надають мовленню емоційності, дозволяють апелювати до 

почуттів і досвіду учасників спілкування й надають мовленню переконливості й 

аргументованості.  
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The written words in legal environment are the most important tools. The words in 

legal writing are used to advocate, inform, persuade, and instruct so mastering writing 

skills is essential to succeed in legal profession. 

According to David Mellincoff’s definition, “The language of law is the customary 

language used by lawyers in those common law jurisdictions where English is the official 

language. It includes distinctive words, meanings phrases, and modes of expression. It 

also includes certain mannerism of composition not exclusive with the profession but 

prevalent enough to have formed a fixed association”. [1, p. 3] 

The post-graduate students mastering law are inevitably involved into working 

with legal materials in English, the global communication of legal professionals. They 

have to read authentic materials and write essays and articles, comments for professional 

journals, participate in correspondence with other professionals in the field, present the 

results of their research at professional conferences and meetings. As future professionals 

they will face the necessity to draft personal legal documents like wills and trusts; and 

public legal documents like notices and instructions, take part in exchange of business 

letters. Such texts written skillfully show the analytical power, linguistic ability and the 

writer’s power of expression. 

The experience shows that getting started is the most difficult task in writing. With 

the help of brain-storming, we make it less painful for the students. In the brain-storming 

stage, the student starts thinking about the topic given. This may be done as a whole-class 

activity or in groups so that students benefit from each other as well. The teacher writes 

on the board every idea that comes from the students, without eliminating any. Writing 

process in the classroom begins with the brainstorming to identify the topic, context, 

length of the text, and the audience. Every word in legal writing should be tailored to the 

needs of the reader. Documents that embody the same research and message may vary 

greatly in content and tone based on the documents intended audience. For example, the 

papers submitted to a court should advocate and persuade. A memorandum to a client 

must analyze the issues, report the state of the law and recommend the appropriate course 

of actions. At this stage students can work with different documents taken from available 
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sources analyzing the target audience of the papers and how it influences the style of the 

writing. Good legal paper should make a claim that is new, useful, sound, and seen by the 

reader to be fresh, useful, and sound. The major impact of any academic work lies in the 

strength of its analysis and interpretation. 

The postgraduate students should be aware that one of the criteria of judging an 

article or other written material is how well it covers the existing literature and the 

context in which the work has been done. It is to their advantage to know and mention if 

it is possible the central works and principle trends in the area. Students at their 

postgraduate course already know how to use literature, make references but question of 

plagiarism and how to avoid it is worth mentioning. Plagiarism is defined as the copying 

of actual words or ideas without proper reference to the original source and with the 

intention of passing the work off as somebody’s own.  Plagiarism also covers where 

words have been added or taken away but the structure of the work is there and it has not 

been altered substantially to convey your own ideas and meaning. Plagiarism covers: 

copying from any written source: books, articles, speeches, diagrams, web pages, 

handouts, lecture notes, transcripts; copying from other students.  Even if they have 

worked together and have to produce separate reports or analysis those must not be 

identical. The discussion how to avoid plagiarism when it is necessary to use other 

people’s work and ideas, especially taking into account that students are often new to a 

subject will lead to some exercises and classroom activities showing how to apply and 

comment the ideas of others and avoid plagiarism. When reading a work they try to read 

a whole section and chapter and then write down their own thoughts about what the 

chapter was about first without referring back then revise to realize that the word were 

only their own. The clear references should be written down to acknowledge the source. 

If the students are working as a group then try and write the final report on the topic 

every one’s own ideas should be represented and they do not mistakenly use the same 

structure as the fellow students. 

It is important to discuss quotations as the means to back up the legal 

points.  These can be from textbooks but also from primary sources such as 

judgments. Students have to make sure the quotations are accurate and from an 
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appropriate source; clearly presented (indented for example) and signposted; properly 

referenced as a footnote or at the quote itself.  

After that the students can be directed at creating the title that clearly describes 

what the paper will be about. At the first sight, the context of the topic should be 

identified and understood. Students can look through the titles of articles in professional 

journals and identify how the main problem for target audience is reflected in the title. 

Authors often revise the title after they have finish writing their article so these activities 

can be performed at the other stage of the work. 

The next stage is formulating the purpose of the writing.  Starting the key sentence 

as “The paper is aimed…” the teacher proposes to identify the purpose of the work then 

discuss how to get to the point, improve and develop sentences focusing on peer-editing 

activities. 

 Organization is the key to successful legal writing. One tool most writers use to 

organize their thoughts is an outline. It helps to put each idea or thought into a logical 

order before getting to far into writing full sentences. The advantage of using an outline is 

that students can see upfront whether the way the information is organized makes sense. 

The activities for the class can include some research as homework and then creating the 

outline, identifying the subjects, prioritizing them depending on how specific the piece of 

information is, filling in the details. 

Writing the first paragraph means giving an introductory note on the topic. A 

strong introduction will get the reader’s attention set the tone for the rest of the paper. 

The introductory note can be initiated by the opening sentences like: “Law X is 

unconstitutional because ...”; “The legislature ought to enact the following statute: ...”; 

“Properly interpreted, this statute means ...”; “This law is likely to have the following 

side effects ...”; “Courts have interpreted the statute in the following ways ...”. 

Introductory paragraph should be informative, catchy and attractive so that the reader get 

hooked by the paragraph and start reading the essay. Students should practice writing first 

paragraphs using the prompts given by the teacher or working with the results of their 

own research. 
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The writing will succeed if the roadmap for it is created and there are visual clues 

to guide the reader. After introducing the subject in an introductory paragraph, the 

transitional phrases (“moreover, “furthermore,” “however,” “in addition,”) between each 

paragraph will lead the possible reader and the exercises on using those phrases would be 

helpful. Each paragraph should be introduced with a topic sentence and headings and 

subheadings used to break up blocks of text. Each paragraph should be limited to one 

topic and sum up the message with a concluding sentence or paragraph. Organizational 

structure guides the reader through the text and promotes readability. 

The authors on affective writing advise to use clear, precise language and avoid 

legalese – specialized legal phrases and jargon – which can make the writing abstract, 

stilted and archaic if to include words such as “aforementioned”, “herewith”, “heretofore” 

and “wherein”. Unnecessary legalese and other jargon is better to avoid in favor of the 

professional but simple. For example, instead of “I am in receipt of your 

correspondence,” “I received your letter” is clearer and more succinct. 

The appropriate legal terms should be used. Students should be aware that certain 

words will have different definitions in law than the normal usage.  Again there are 

resources such as legal dictionaries and words and phrases defined that will help. Action 

words make your legal prose more powerful, dynamic and vivid. Verbs bring prose to 

life. Here are a few examples: Weak: The defendant was not truthful. Better: The 

defendant lied. Weak: The witness quickly came into the courtroom. Better: The witness 

bolted into the courtroom. Weak: The judge was very angry. Better: The judge was 

enraged. 

There are three ways of giving feedback to the students in ESP classroom: self-

editing; peer-editing; teacher editing. All three can contribute greatly and improve the 

writing and develop students’ writing skills. 

Writing should be edited ruthlessly, omitting unnecessary words and rewriting for 

clarity. Careful proofreading is particularly important in legal writing. Spelling, 

punctuation or grammatical errors in a document submitted to the court, opposing counsel 

or a client can undermine the credibility of a person as a legal professional. 
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В  2017 році в Україні стартувала кампанія з масового вивчення іноземної 

мови для усіх громадян держави “Україна заговорить англійською!” на платформі 

«Lingva.Skills» (www.lingva.ua). Це безумовно обумовлено критично низьким 

рівнем володіння іноземними мовами серед українців. Усього близько 7% наших 

співгромадян вільно спілкується англійською мовою, на відміну від, як мінімум 

50% людей, що володіють англійською у країнах ЄС. Автор соціального проекту 

вивчення іноземних мов «Lingva.Skills» (www.lingva.ua) Віталій Зубков  зазначає, 

що володіння іноземними мовами дає не тільки можливість вільного спілкування та 

особистісного росту для кожної людини, а і дозволяє отримати цікаву та престижну 

роботу, оскільки майже всі топові посади потребують знання іноземної мови: як у 

бізнес-секторі так і на державній службі. [6]. 
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 Однак незважаючи на зростаючу роль іноземної мови, перед викладачами та 

студентами немовних вузів стоїть проблема обмеженої кількості годин, яка 

виділена на вивчення іноземної мови. В таких умовах звичайно повинні 

використовуватися саме ті методи та технології навчання, застосування яких 

сприятиме раціональному використанню часу відведеному на проведення 

практичних занять, які могли б забезпечити інтенсивне оволодіння системою знань 

і на цій основі підвищити також рівень самостійної роботи студентів. 

 Розвиток освіти як процес переходу в якісно новий стан не може бути 

реалізовано інакше, ніж через освоєння інновацій, через інноваційні процеси. 

Безумовно в сучасних умовах інноваційність освітнього процесу у вузі є 

перманентним станом, що реалізується через: зміст освіти, який закріплено в 

навчальних планах і програмах; внутрішню організацію діяльності навчального 

закладу; характер відносин «викладач - студент»; сукупність методів і технологій 

навчання.                                                        

З цією метою проводяться  різноманітні семінари, курси, конференції та 

майстер-класи. З’являються і набирають популярність і різні нетрадиційні форми 

навчання. Однією з таких форм є воркшоп. Слово воркшоп (workshop), яке 

перекладається з англійської як «цех, майстерня», останнім часом дуже широко 

використовується для позначення особливої форми роботи з групою, в якій 

переважають активні або навіть інтерактивні форми роботи, і де основна роль у 

прийнятті рішень належить самим учасникам групи. Workshop в освіті –  ситуація, 

в якій група людей збирається разом з метою дізнатися нове про певний предмет, 

як правило, через участь в обговоренні і різних видах діяльності. Workshop –  

нетрадиційний урок, заснований на багатоплановій дидактичній і психологічній 

діяльності та спрямований на вирішення певної проблеми. Ця форма навчання 

більш за все використовується  у сфері освіти дорослих, де спостерігається 

зменшення домінуючої ролі викладача завдяки власній активній роботі учасників; 

акцент робиться на отриманні динамічного знання, при цьому учасники самостійно 

визначають цілі навчання, розділяють з ведучим відповідальність за свій 

навчальний процес.  
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У концепції воркшопу поєднуються різні напрямки: дослідження малих груп 

у Тевістоці (Великобританія) і в Національних тренінгових лабораторіях (США); 

гуманістична психологія; нейропсихологія. Ця форма навчання може 

використовуватись для різноманітних цілей і навчальних програм. Тривалість 

воркшопів може бути різноманітною. Найвдалішою формою є міні-воркшопи, які 

тривають годину. Їх важлива характеристика – різноманітність. Якісно 

організований воркшоп передбачає сукупність різноманітних методів, які 

активізують слухачів до взаємодії. На воркшопі навчання відбувається за рахунок 

отримання актуального досвіду, який легше сприймається в груповій взаємодії. 

Навчання під час воркшопу – це трансформація інформації в корисні знання. Багато 

фахівців, що використовують даний вид заходів в своїй роботі вважають воркшоп 

методом навчання, який заснований на вивченні практичних аспектів будь-якого 

питання, тобто це якась майстерня, де професіонал ділиться своєю думкою і 

досвідом, але також ініціює процес обміну думками за допомогою залучення 

учасників в обговоренні проблематики [4]. Практичне застосування такої форми 

навчання полягає в тому, що воркшоп зазвичай являє собою практичний семінар 

або тренінг, який може проходити як в формі лекції, практикуму, так і в формі 

круглого столу. Найчастіше воркшопом називають незвичайні креативні тренінги, 

спрямовані на розвиток творчого потенціалу, розкриття якихось здібностей, умінь. 

Воркшоп варто поставити  в асоціативному ряду зі словами «активність», 

«експеримент», «ризик», «зміна», «демократичне прийняття рішень», «цілісне 

навчання» [3]. Як вважає відомий німецький психолог і психотерапевт К. Фопель, 

воркшоп налаштовує людей на самовираження, на можливість внутрішніх змін, дає 

надію на зустріч з привабливими «співучасниками» і надихаючим ведучим. 

Вчений-практик наводить ряд визначень, які розкривають увесь спектр уявлень про 

воркшоп:  

-воркшоп —  це навчальна група, яка допомагає усім учасникам стати після 

закінчення навчання більш компетентними, ніж на початку; 

-воркшоп —  це навчальний процес, в якому кожен бере активну участь;  
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-воркшоп —  це навчальний процес, під час якого учасники багато дізнаються 

один від одного;  

-воркшоп — це тренінг, результати якого залежать, перш за все, від внеску 

учасників і в меншій мірі від знань ведучого;  

-воркшоп —  це навчальний процес, в якому в центрі уваги знаходяться 

переживання учасників, а не компетентність ведучого; 

 -воркшоп — це можливість відкрити для себе, що знаєш і вмієш більше, ніж 

думав досі, і навчитися чомусь від людей, від яких цього не очікував. 

Пропонований тренінг включає кілька етапів: організація групової взаємодії, 

самодіагностика, розвиток парціальної готовності до професійно-педагогічного 

саморозвитку, проектування і моделювання розвитку професійної компетентності в 

майбутньому, контроль ефектівності. 

Структура тренінгу відображає ряд змістовних позицій: ухвалення 

важливості інноваційної діяльності (установка, цінність); мотивація до розвитку 

власної готовності; оцінка власної компетентності (діагностика і рефлексія); досвід 

презентації власних компетенцій; розвиток способів компетентної поведінки в 

галузі освоєння і застосування інноваційних методів та технологій навчання; 

прогностичне відпрацювання (проектованих) моделей подальшого розвитку 

компетентності з опорою на реальну педагогічну практику; рефлексія динамічних 

змін в уявленнях про себе як носія інноваційних ідей та рішень в професійно-

педагогічній діяльності; фіксування можливих шляхів саморозвитку, оцінка 

отриманого інтерактивного досвіду. 

Для того, щоб отримати і якість, і користь від  цього виду навчання перш за 

все слід добре його спланувати. Планування воркшопу містить наступні елементи: 

загальні цілі і результати (що хочуть досягти слухачі і викладач); навчальні заходи 

(прийоми і техніки: інтерактивні ігри, експерименти, рольові ігри, моделювання і 

т.д.); планування часу, тематичне планування і навчальні цілі; індивідуальний 

стиль (на чому саме зробити акцент у ході роботи. Як буде встановлюватись 

зв’язок з попереднім досвідом слухачів - студентів з урахуванням специфіки 

категорії: гуманітарний напрямок, суспільний напрямок, юриспруденція); 
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особливості слухачів – студентів ( пошуки спільного у членів групи, у чому вони 

різняться, який професійний досвід вони залучають); технічні ресурси, які 

знадобляться. 

В оцінці ефективності проведеного воркшопу важлива і роль 

безпосереднього керівника спеціаліста (модератора). Спільне обговорення 

результатів дає об'єктивну оцінку, наскільки добре був засвоєний матеріал і на 

скільки реально він вплинув на придбання нових компетенцій, знань і умінь.[5] 

У галузі  викладання іноземних мов  принципи технології воркшоп достатньо 

ефективні, хоча  безумовно мають свою специфіку. Багатопланова діяльність у ході 

воркшопу включає різноманітні професійно-орієнтовані види робіт: технології 

знайомства і розташування аудиторії, мозковий штурм, підготовка публічних 

промов, анкетування, комп'ютерні презентації, вікторина та ін. Кінцевою метою 

workshop може бути завдання переконати аудиторію, виконати проект, обговорити 

щось та  прийти до висновку. Кінцевий результат є і метою, і критерієм оцінки 

воркшопу. Якщо він не задовольняє освітнім потребам, він не може вважатися 

успішним. Основні ролі грають модератори (викладачи) та команда (студенти), 

яким рекомендується залучати учасників різного віку, а також різного статусу 

(студентів і учнів шкіл ) незнайомих один з одним. Головна мета воркшопу — це 

отримання індивідуального вирішення конкретних завдань кожного його учасника. 

Роль ведучого в воркшопі істотно менша, ніж роль його учасників, і обмежується 

виконанням функцій модератора. 

 Якщо порівняти технологію workshop з традиційними методами викладання 

іноземних мов, можна виділити наступні переваги: тривала актуальна і соціально-

значуща діяльність на англійській мові; залучення різних видів роботи, які дають 

можливість формувати і розвивати складні компетенції і навички; передбачення 

прийняття на себе різних ролей учасниками, як наприклад, у випадку, член 

команди, делегат будь-якої країни, перекладач, журналіст і ін .; практика роботи і 

участі в workshop розвиває у студентів різні мовні навички: читання, робота з 

різноманітними джерелами інформації, письмова мова (написання оголошень, 

тексту основного виступу, завдань, сценарію, тексту фільму і ін.), публічні виступи 
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(як підготовлені так і спонтанні), аудіювання (через фільми, аудіо та відео 

матеріали, мова інших). Граматика розглядається не як дидактичне  завдання, а як 

невід'ємний елемент мови; імітація реальної професійної діяльності під час якої 

викладач має можливість моделювати різні ситуації з метою формування і розвитку 

компетенцій, необхідних для успішної кар'єри в майбутньому. Після завершення 

воркшопу кожен учасник повинен отримати той результат, який був запланований 

ним на самому початку. Результативність воркшопу визначається внеском кожного 

з його учасників. Оцінка воркшоп-проектів здійснюється за такими критеріями, як 

обсяг і якість виданих ідей і рішень, злагодженість роботи команди, пошук і 

знаходження нових лідерів, створення необхідного мікроклімату. 

Таким чином, можна зробити висновок, що технолгія воркшоп на  відмінність 

від семінару, тренінгу та інших, уже звичних для нас, форм навчання — це завжди 

колективна робота. Акцент в освітньому процесі робиться на самостійне навчання 

групи. У воркшопі немає слухачів і спостерігачів. Він завжди ґрунтується на 

активному залученні та взаємодії всіх його учасників. Учасники воркшопу самі 

визначають його цілі і несуть відповідальність за весь навчальний процес.  

Воркшоп є найбільш прийнятною формою для розвитку комунікативної 

компетенції та лідерських якостей студентів. Внаслідок того, що воркшоп –  це 

ігрова інноваційна методика роботи, спрямована на реорганізацію свідомості в 

обхід стандартних, нормованих моделей і шаблонів повсякденного мислення, які, 

як правило, задають всю динаміку розумового процесу, образи сприйняття 

реальності і поведінкові стереотипи, даний вид роботи розкриває величезні 

можливості для формування різноманітних компетенцій у студентів. Ігровий 

воркшоп ставить завданням дозволити студентам за короткий термін освоїти 

альтернативні розумові моделі, і отримати навички, що дозволяють мислити більш 

многомірно, вільно і креативно, що найкращим чином готує їх до майбутньої 

професійної діяльності в сучасних умовах. Це той тип занять, який необхідно 

дослідити, розвивати і включати в навчальний план. 
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ORAL PRACTICE IN A MEDICAL LANGUAGE CLASSROOM  
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     According to the needs analysis of the respondents of the medical audience the focus 

of instruction in a medical language classroom has to be put on the ability of oral fluency. 

     Scientists state that “at the initial stages of ESP, needs analysis consisted in assessing 

the communicative needs of the learners and the techniques of achieving specific 

teaching objectives. Nowadays, the needs analysis aims at collecting information about 

the learners and at defining the target situation and environment of studying ESP” [3, 

p.54-55]. 

     During the years of practice the most commonly used genre is “a medical specialist-

patient” interaction. Following V. Bhatia, we consider a genre as a “…situated linguistic 
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behavior in institutionalized academic or professional settings…” [1, p.629]. J. Harmer 

defines a genre as “a type of written organization and layout (such as an advertisement, a 

letter, a poem, a magazine article, etc.) which will be instantly recognized for what it is 

by members of a discourse community – that is any group of people who share the same 

language customs and norms” [2, p. 310]. The scientist is sure that textual success often 

depends on the familiarity of text organization for readers of the discourse community, 

however small or large that community might be and students should be aware of the 

genre norms [2, p. 32]. 

     Especially this concerns the genre of “a medical specialist-patient interaction”. The 

task of a teacher is to instruct the students to use the necessary sets of vocabulary and 

grammar structures, to master coping with enormous amount of words and their usage in 

the appropriate situations of the domain of medicine. 

     We propose some activities for mastering fluency skills of oral communication: Task 

1. Working on the topic “Profile of a Student – Pediatrician” it’s advisable to put such 

sentence heads in the box: - I want to be a pediatrician because… - I’m good at… - One 

day, I hope to… - Next year … - I’ve worked… - I really don’t like…- I would like to 

work… -. 

Task 2. Read this profile of a student-pediatrician. Do you have anything in common with 

it? 

Sasha is studying for a diploma in medicine at Winster College. She wants to be a 

pediatrician because she likes working with children and she’s interested in natural 

sciences but she really doesn’t like doing paperwork. She would like to work in a 

children’s clinic because she really enjoys working with children. She has worked on a 

children’s ward for a month during her medical practice. One day, she hopes to work in a 

children’s clinic in Kyiv which she saw on television. She’s good at talking with people 

and making them feel comfortable and she’s very organized. In her free time she plays 

the guitar and goes out dancing most weekends. 

Task 3. Imagine that you are Sasha. Speak about yourself using the information presented 

above. 
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This activity is not only aimed at mastering oral skills of communication but encourages 

grammar revision and refreshing. 

Task 4. List the names of some medical specialties from the highest grade (1) to the 

lowest (7) (In your personal opinion). Explain your choice. 

Task 5. Project. Go online and try to find the answers to the questions: 

¶ - What’s the starting salary for a qualified pediatrician in Ukraine? 

¶ - How much annual leave does a pediatrician get? 

¶ - How many hours a week does a pediatrician work? 

¶ What English language and medical exams do you need to pass to work in Europe? 

¶ - What grades can a pediatrician have? 

¶ Task 6. Search the word expression “pediatrician skills in treating children” at the 

bookstore www.amazon.co.uk. What’s the first book that comes up? Are you 

acquainted with it? 

Task 7. Find a site that advertises pediatrician specialties. Find a job that would interest 

you in the future and find these details if possible: 

location – duties – salary and benefits – how to apply – closing date for 

application. 

Task 8. “Self-checklist”. Assess your progress in this unit which is devoted to a 

pediatrician’s work. Tick the statements which are true: 

1. I can talk about my future plans, ambitions, duties and regular activities as a 

pediatrician. 

2. I can understand an article about the professional work and skills of a 

pediatrician. 

3. I can speak about my training, medical practice and refreshment courses. 

Task 9. Work with a partner. Look at these pieces of equipment. Do you know, or can 

you guess, what they are for? (The list of the instruments is given). 

Task 10. Read the article about pediatrician’s work quickly. Tick the symptoms of the 

diseases which have been mentioned in the article. 
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Task 11. Listen to the patient describing their problems, and decide which one is 

speaking, evaluate the severity of their condition and decide the order, in which the 

patients should be seen by the doctor. 

Task 12. Read the text about the pediatrician A. and discuss the questions: 

1. What qualities does this doctor need in his job? 

2. What are his main responsibilities? 

3. Are there any disadvantages of this work? 

4. What are the advantages? 

 

Task 13. Listen to the doctor getting personal details from a patient at a hospital. As you 

listen, complete the form of a Patient Record (surname, first name, gender, DOB, place of 

birth, occupation, marital status, contact number, smoking and alcohol intake (if there is 

any), reason for admission, family history (mental illness, diabetes, tuberculosis, 

HIV/AIDS). 

Listen again and reconstruct the questions the doctor asks. 

Task 14. Work in pairs. You are going to play the role of a patient admitted to hospital. 

Invent the following details: allergies, occupation, family history, date and place of birth, 

smoking and alcohol intake, marital status, reason for admission, and medical history. 

Now change roles. Student A is a pediatrician. He asks the student B, the patient, 

questions to complete the patient record. 

Task 15. Read the summary of this text. Find three mistakes in it. 

Task 16. Speak about the patient using the information from a patient record. 

Task 17. Read a summary about the patient. Speak about the second patient using the 

available information: 

Yashmita Singkh was admitted with possible concussion after falling from the roof and 

hitting her head. She was born in 2000. She is not married, and works as a teacher. She 

can be contacted on 0957384. She smokes 2 cigarettes a day. She does not drink alcohol. 

She is not allergic to anything. There is a family history of diabetes on her mother’s side. 

Task 18. Complete each sentence with a word from the box. (Some instructions are given, 

for example, for blood taking or first aid procedures). 
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Task 19. Compare your answers with a partner. Working together, decide which of the 

above instructions belongs to each of the conditions. 

Add an instruction of your own for each condition. 

Task 20. Join the word combinations used in the text. Match the left and the right 

columns. Column 1: muscle, red blood, cerebrospinal, blood, liver, international 

normalized, prothrombin, multiple, noninvasive. Column 2: ratio, time cell, fluid, 

inflammation, pressure, weakness, sclerosis, procedure. 

Task 21. You have a problem with your liver which is causing you pain. Imagine the pain 

you might feel, and be ready to answer the doctor’s questions in a lot of details. Think 

about the following details: where? when? how bad? type of pain? same place or 

moving? getting better/worse? what helps / makes it worse? 

The character of pain: burning, stabbing, throbbing, shooting, constant, frequent, 

occasional, mild, moderate, severe, getting better, getting worse, staying the same. 

Task 22. Decide if each of the symptoms on the list affects the inside of the body, the 

outside of the body, or both. Write I (= inside), O (= outside), or B (=both) next to each 

one. Choose from: rash, bruising, constipation, a cough, cramp, deformity, dizziness, 

fever, itching, diarrhea, a lump, nausea, numbness, tiredness, and aching. 

Task 23. Listen to the dialogue. Work in pairs. Close your books and try to remember as 

much of the conversation as you can. 

Task 24. Write questions to go with these answers. 

Doctor: Emergency services. Which service do you require? 

Patient: Ambulance, quick! 

Doctor: Can you first give me your number? 

Patient: I’m on a mobile. It’s zero seven four. 

Doctor: Tell me what’s happened. Try to come down. 

Patient: I fell off the roof. 

Doctor………………………………………… 

Patient: Here, around my ankle. 

Doctor…………………………………………. 

Patient: Yes, very! I’ve also have a cut on my shoulder. Look! 
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Doctor……………………………………………… 

Patient: Yes, it is deep. Will I need stitches? 

Doctor…………………………………….. 

Patient: Will the operation last for a long time? 

Doctor……………………………………….. 

Patient: No, I haven’t used any medications, no, any ointments. 

Now listen to the conversation. Were any of your questions exactly the same? 

Task 25. Here are descriptions of some possible conditions that can cause a child to 

cough in the night. Complete them with the words below: asthma, breathe out, short of 

breath, an attack, a cold, a fever, vomit, croup, a sore throat, wheeze, pneumonia, 

temperature, and fast breathing. 

Task 26. You have hurt your hand. Memorize these symptoms. You will describe them to 

the helpline doctor later: 

You fell off the roof. It happened yesterday. Your right palm is very painful. The skin 

feels hot, and is red and sore. The shape of the wrist seems normal, but it’s a bit swollen, 

and it hurts when you touch it. You can move it without making the pain worse. You can 

also hold heavy bags, and put weight on it. 

Task 27. Project. Research the symptoms of one of these illnesses and give a short 

presentation describing them to the class: AIDS. Tuberculosis. Rabies. Malaria. Leprosy. 

Task 28. Interview a person about their food intake and write a report. Include 

information about these items: 

- What they typically eat in a day. 

- Their calorie intake. 

- How active they are. 

- How balanced their diet is. 

- Their bad habits. 

- Their general health. 

- Your recommendations. 

Task 29. Match these words from the text with the correct definitions. 

A pros and cons                 1 to help cause something 
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B fatigue                            2 feeling 

C sensation                         3 tiredness 

D addicted to                      4 to block 

E contribute to                    5 good points and bad points 

F clog up                             6 can’t stop doing something, eating something, etc. 

Task 30. Imagine that you are an accidental witness of a car accident. The only 

ambulance has arrived. You are a doctor. There are three seriously ill people who all need 

to go to hospital. There are no other ambulances available and there is space only for two 

people in the ambulance. Discuss what you should do to cope with the situation and how 

you can help. 

Task 31. Imagine that you are a doctor in the admission department. Use the triage 

categories (clinical – cannot wait, urgent – see within thirty minutes, semi-urgent – see 

within one hour, non – urgent – discharge). 

1. Female found lying face-up on the pavement. Not able to speak. No bleeding. 

Vomited in ambulance several times. Deeply unconscious. 

2. Man (50s), “splitting” headache after party the previous day. 

3. Boy (15), arm very twisted and out of shape. No pain, but numbness. 

4. Woman (20s), has taken ten paracetamol.Very depressed and tearful. 

5. Man (30s), black eye after a fight, alcohol intoxication. 

6. Child requiring inoculation. 

7. Female (50s), overweight, drove to hospital, severe pains in the chest that come 

and go, breathlessness, backache. 

8. Elderly woman (50s), chief complaint: constipation – abdominal pains for several 

hours. 

Task 32. Work in pairs. Tell the partner any information about unusual 

emergencies you have known about. Discuss it with your groupmates. 

Task 33. Study the biopsy sample and consult the doctor who referred the patient to 

the Pathology laboratory. Speak about the appearance of the mole, its tissue 

analysis, your suggestions to a doctor, the form of informing the patient correct 

information, and the type of biopsy. 
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Task 34. Fit the tests results (WBC, urinalysis and ultrasound scan) with the 

relevant medical histories. 

Task 35. The given extracts are from the patients’ referrals. Answer the questions: 

1. What is associated with the onset of Mohammad Farsi’s illness? 

2. What are the symptoms he has constantly suffered from? 

3. What is the number of his hospital admittance? 

4. What were the results of his visiting a clinic as an outpatient? 

5. Could you characterize the patient’s present complaints? 

Task 36. Look at the map of the gastrointestinal tract. With a partner, decide the 

roles of each part of this system. Listen to a patient speaking about the symptoms 

of his disease and try to find out which organ has been damaged and give your 

medication and diet recommendations. 

Task 37. Speak about the difficulties of handling with an unconscious patient and 

performing first aid procedures. Use the words and word expressions from the box: 

eye response, verbal response, motor response, (in)appropriate speech words, no 

conversational exchange, moaning – not words, withdrawal from painful 

sensations, no eye opening, the body found by a son collapsed on the corridor 

floor, and confusion. 

Task 38. Read the case study and match the key words with paragraphs. What do 

you think can be the most challenging aspect of healing the patient? 

Give your opinion on what you think will happen if the patient doesn’t follow your 

recommendations. 

Summing up, we should state that stated above activities will be effective in a language 

classroom while working on different topics of various linguistic medical syllabi. One of 

the main suggestions is to provide learning support in the form of the words in the boxes 

and sentence heads. 
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Знання іноземних мов  як засобу соціального спілкування є невід’ємною 

частиною суспільного розвитку нашого часу. Сусідство з Європейським Союзом, 

географічне положення країни та суспільні контакти з усіма європейськими 

державами вимагають знання іноземних мов, як обов’язкового компонента у галузі 

вищої освіти. 

В Україні якість освіти сучасного студента як майбутнього фахівця пов’язана 

з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що сприятиме мобільності 

українських студентів у Європі і має відповідати міжнародним уявленням щодо 

основних компетенцій  фахівця. Щоб задовольняти цим вимогам, необхідно на 

основі подальшого розвитку набутих у школі знань ґрунтовно оновити зміст 

викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних 

закладах України. Іноземна мова професійного спілкування – це заняття на 

певному мовному рівні та спеціального змісту, значення якого зростає від першого 

до останнього семестру. Особливо важливо, щоб іноземна мова професійного 

спрямування викладалася з першого року навчання студентів  [6, с. 8]. 
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Аналіз останніх досліджень показав, що висвітлення проблеми навчання 

іноземної мови професійного спрямування досліджували такі зарубіжні вчені як (T. 

Hutchinson, A. Waters, P. Strevens, H. Widdoswon, Ch. Kennedy, R. Bolitho) та 

розробили методику навчання іноземних мов для професійних цілей – LSP 

(Language for Speсial / Speсific Purposes), яку було впроваджено при навчанні 

багатьох немовних спеціальностей у вищих навчальних закладах України [4, с. 69]. 

Вітчизняними науковцями створено цілу низку методик для немовних 

спеціальностей вищої школи. Серед них, зокрема, Е. Мірошніченко, І. Онісина (для 

ВНЗ економічного профілю), Л. Котлярова, Г. Савченко (для майбутніх юристів), 

О. Петращук, М. Задорожна (для медичних ВНЗ), А. Ємельянова, О. 

Тарнопольський (для студентів технічних спеціальностей), Л. Морська (для 

майбутніх учителів фізичного виховання), Л. Манякіна (для студентів торговельно-

економічних спеціальностей), Ю. Друзь (для майбутніх менеджерів), Р. Зайцева 

(для студентів вищих військових навчальних закладів), Г. Турчинова (для 

майбутніх біологів) та ін.  

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійно-орієнтований 

підхід до навчання іноземної мови немовних спеціальностей у вищих школах, що 

передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в 

конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням 

особливостей професійного мислення та мовлення. Діяльнісно- орієнтований, 

компетентнісний, плюралінгвістичний та міжкультурний підходи скеровують зміст 

професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у площину комплексного 

формування загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій, розвитку 

цілісної особистості, яка здатна функціонувати у житті та професійній діяльності в 

умовах багатомовного середовища [5, с. 261]. 

Науковці пропонують застосовувати різні підходи до навчання говоріння, 

читання, аудіювання та письма студентів вищих навчальних закладів немовних 

спеціальностей. Незважаючи на розмаїття методичних досліджень, проблема 

вибору підходів до навчання іноземної мови професійного спілкування 
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залишається затребуваною та актуальною. Головною вимогою професійного 

спрямування іноземної мови є необхідність наблизити зміст і методи її викладання 

до практичних та майбутніх професійних потреб студентів та магістрантів. 

Необхідним є  ретельне вивчення завдань і цілей, що стоять перед студентами. 

Зокрема, це стосується підбору матеріалу. Його критичного осмислення з 

урахуванням професійної специфіки студентів та їхнього рівня мовної компетенції. 

Основним завданням викладача є зорганізувати вплив навчальної інформації на 

студентів, щоб професійні потреби трансформувалися в джерело їхньої активності 

та змусили працювати на задоволення потреб [6, с. 262]. Однією з особливостей 

вивчення мови професійного спрямування є те, що вона має бути максимально 

наближена до реальної професійної діяльності майбутнього фахівця.   Викладання 

професійної іноземної мови передбачає тісну взаємодію викладачів мовних та 

профільних кафедр на всіх етапах навчання, включаючи сумісне викладання.  

Підібраний навчальний матеріал має доповнювати та поглиблювати знання 

студентів з профільних дисциплін та сприяти розвитку навичок роботи з 

професійно-орієнтованими текстами. Необхідно звернути увагу на тематику та 

зміст фахових текстів. Текст, який повністю відповідає тематиці, допомагає 

студентам розширити значення термінів, що в свою чергу спонукає студентів до 

участі в обговоренні матеріалу. Вдало підібраний зміст матеріалу допоможе 

викладачеві організувати навчальну діяльність студентів під час заняття, створити 

ситуації для пошуку та аналізу визначеної інформації, залучати їх до творчої 

діяльності. Опрацювання навчального матеріалу має відбуватися на основі фахових 

текстів. Тексти, за фахом є джерелом словникового запасу студентів, прикладом 

вживання фахової лексики у контексті, що допомагає конкретизувати значення 

слів, пояснити та уточнити випадки їх вживання у відповідності до усталених 

мовних норм і стандартів [3, с.43].  

У процесі вивчення фахової лексики та термінології необхідно поєднувати 

різні засоби та методи навчання. Найчастіше використовують професійно-

орієнтовані підручники та наочні засоби навчання (таблиці, схеми, графіки, 
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презентації), електронне навчання. Е-навчання, або цифрове навчання означає 

широкий спектр додатків та процесів, покликаних доставити навчальний матеріал 

студентам. Складення словник-мінімума  професійної лексики з чітко визначеною 

кількістю лексичних одиниць, допоможе успішно студентові засвоїти фахову 

лексику. Створена система вправ, для ефективного засвоєння навчального 

матеріалу та термінологічної лексики, дозволить краще розвинути та покращити 

навички з усіх видів мовленнєвої діяльності студента. Потреба в знаннях 

професійної термінології вимагає постійного професійного самовдосконалення, що 

сприяє безперервному професійному зростанню. 

Значний обсяг наукової та професійної термінології, яку мають засвоїти 

студенти, зменшення кредитів, виділених для вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням, потребує інтенсифікації та оптимізації навчального 

процесу. Тому невід’ємною складовою вивчення іноземної мови професійного 

спрямування є самостійна робота студентів, ефективність якої залежить від якості 

професійної підготовки. Під час вивчення іноземної мови на немовних 

спеціальностях перед студентами постає завдання  не просто здобувати академічні 

знання, а розвивати професійні компетенції. Здатність самостійно набувати та 

постійно оновлювати знання робить сучасну молоду людину 

конкурентоспроможною на ринку праці не тільки в Україні, а й за кордоном. 

Успішність самостійної роботи значною мірою залежить від позитивної мотивації 

самих студентів, яка базується на зближенні внутрішніх (пізнавальна потреба) та 

зовнішніх (престижність, самоствердження, необхідність, обов’язок) мотивів  [2, с. 

56].  

 Із відходом від традиційних методів навчання спостерігається тенденція до 

зменшення обсягу граматичного матеріалу, що викладається, або його певна 

вибірковість. Студенти все частіше звертаються до машинного перекладу при 

роботі з професійними текстами, рефератами. Невміння встановлювати логічні та 

граматичні зв’язки між словами і реченнями унеможливлює редагування 

машинного перекладу тексту. Незнання на належному рівні граматичних правил, 



171  

недоречне вживання граматичних конструкцій у відповідній мовній чи мовленнєвій 

ситуації, актуалізує явище мовної інтерференції, спричиненої відхиленням від норм 

будь-якої іноземної мови в результаті опори на рідну мову. Як результат, студенти 

при перекладі на граматичному рівні з рідної мови часто переносять ті форми і 

конструкції, які в іноземній мові мають зовсім інше значення.  

Все більш широке застосування мережі Інтернет дає поштовх для 

впровадження передових форм навчання та користування новими навчальними 

матеріалами.  Дистанційне навчання – це нова організація освітнього процесу, яка 

базується на принципі самостійного навчання студента і є тією формою навчання 

яка відповідає всім вимогам підготовки висококваліфікованого спеціаліста. 

Використання електронно-навчальних курсів в інформаційному середовищі  

Moodle надають необмежені можливості студентам для якісного опанування 

предметом, а викладачам для створення інформаційно-якісних, логічно-

структурованих елементів курсу, які допомагають розвитку та тренуванню всіх 

видів мовленнєвої діяльності студента [1] .  

 Вважаємо за необхідне запропонувати перелік основних і найбільш популярних 

освітніх концепцій, пов'язаних з інформаційними технологіями: 

- адаптивне навчання 

- віртуальний клас 

- система управління навчальним процесом (LMS) 

- «хмарне» навчання 

- масові відкриті онлайн курси (МВОС) 

- мобільне навчання 

- синхронне і асихронне навчання 

- система управління курсом (СMS) 

- змішане навчання 

- електронне навчання 

- «перевернутий» клас 

- технологія 1:1 
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- самостійно кероване навчання 

- ігрофікація (геймфікація) [7]. 

Отож, іноземна мова професійного спрямування є обов’язковим компонентом 

фахової підготовки майбутнього спеціаліста. Використання сучасних підходів та 

засобів у процесі навчання іноземної мови професійного спрямування дає змогу 

зробити навчання цікавим, творчим, стимулювати студентів до самонавчання, 

розвивати самовпевненість. Слід зазначити, що навчання професійної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей вимагає 

підпорядкуванню цілей навчання іноземної мови цілям вищої професійної освіти. 
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Згідно з Законом про вищу освіту, освітні програми сьогодні зорієнтовані на 

чітке визначення нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованого у термінах результатів навчання, і переліку компетентностей 

випускника. Термін «компетентність»  у законі «Про Вищу освіту» визначено 

як   динамічну комбінацію 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  [4]. У 

методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти МОН 

України визначено, що сукупність компетентностей, якими має оволодіти 

випускник,  складають інтегральні компетентності, що дають узагальнений опис 

кваліфікаційного рівня, загальні компетентності як універсальні компетентності, 

що не залежать від предметної галузі, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку,   і спеціальні (фахові, предметні) компетентності, що 

залежать від предметної галузі, та є важливими для успішної організації 

професійної діяльності за певною спеціальністю [7].  
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Формування компетентностей досягається  у процесі вивчення студентами 

всіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом для кожної окремої 

спеціальності. Тож, кожна дисципліна навчального плану має сприяти досягненню 

оволодіння компетентностями згідно з встановленими цілями навчання у закладах 

вищої освіти. 

 Відповідно,  укладені  програми навчальних дисциплін мають відображати 

завдання формування загальних та предметних компетенцій, зорієнтованих на 

формування спеціальних фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, 

забезпечуючи досягнення результатів навчання, передбачених освітньо-

професійною програмою відповідного освітнього рівня. 

Так, у програмі навчальної дисципліни «Іноземна мова», розробленої у 

Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого,  метою 

вивчення іноземної мови визначено формування загальних й фахових 

компетентностей студентів, необхідних та достатніх для ефективного професійного 

усного і письмового спілкування в сфері права, та самостійної роботи з 

англомовною правничою літературою та документами; підвищення рівня 

іншомовної компетенції для вирішення професійних та соціально-комунікативних 

завдань в різних галузях професійної, наукової, побутової та культурної діяльності, 

та для подальшої самоосвіти впродовж життя. Тож, завдання опрацювання 

дисципліни спрямовано на розвиток мовних (лексичної, граматичної, фонетичної) 

компетенцій, необхідних і достатніх для ефективної професійної комунікативної 

взаємодії; розвиток умінь і навичок реалізації чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письмо); формування термінологічного 

апарату іноземної мови у межах професійної сфери; розвиток у студентів навичок і 

вмінь самостійного набуття знань для реалізації професійної комунікації іноземною 

мовою;  формування соціокультурної компетенції студентів і вмінь міжкультурної 

комунікації. 

Таким чином, при вивченні навчальної дисципліни «Іноземна мова» у 

студентів формуються такі предметні компетентності як: здатність знаходити та 

синтезувати інформацію при ознайомчому, оглядовому,  пошуковому та 
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вивчаючому читанні, узагальнювати зміст тексту та синтезувати його основне 

комунікативне завдання; здатність застосовувати знання основної юридичної та 

суспільно-політичної термінології у діалогічному спілкуванні та монологічному 

висловлюванні; уміння висловлювати, аргументувати та доводити власну думку, 

виявляти погодження чи непогодження з використанням відповідних мовних 

структур; уміння реалізовувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на 

них; навички знаходження нової текстової, графічної, аудіо та відео інформації, що 

міститься в іншомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в 

електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і 

технологіями; навички аналізу іншомовних джерел інформації для отримання 

даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття 

професійних рішень; здатність готувати публічні виступи з широкого спектру 

галузевих питань, застосовуючи відповідні іншомовні засоби вербальної 

комунікації та адекватні форми ведення дискусій та дебатів; здатність до реалізації 

комунікативних намірів у предметно-практичній діяльності відповідно до 

соціальних статусів і модусів тощо. 

 Вітчизняні  науковці досліджують різні аспекти формування іншомовної 

фахово орієнтованої компетентності студентів, серед них формування навчальної 

програми з дисципліни «Іноземна мова» [12;13], застосування когнітивних методик 

у навчанні іноземної мови професійного спрямування [9], формування іншомовної 

професійної компетентності  [3], розвиток педагогічних технологій і  використання 

електронних технологій у навчальному процесі [2.;8;10;11;14], навчання 

професійно орієнтованої лексики  [1] та інші. Проведене вивчення дозволяє дійти 

висновку, що переважно увагу науковців сфокусовано на організаційні аспекти 

забезпечення формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців й 

розвиток відповідних предметних компетентностей.  

Поряд з тим слід зазначати, що суспільні запити щодо результатів освіти 

здобувачів вищої освіти  і їх професійної компетентності змінюються з огляду на 

модернізаційні цивілізаційні процеси у світі [5;6]. Це означає, що заклади вищої 

освіти мають відстежувати зміни, що мають місце, і вносити своєчасні зміни у  
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визначення мети і змісту навчання дисциплін навчального плану з точки зору 

розвитку загальних компетентностей майбутніх фахівців. 

Наприклад, дослідники відзначають, що компетентності, які розглядаються як 

пріоритетні на ринку праці, швидкоплинно змінюються. Так, аналітики світового 

економічного форуму (World Economic Forum) спрогнозували, що впродовж всього 

п’яти років відбудуться зміни у пріоритетності компетентностей необхідних 

ефективному фахівцю. Для порівняння було запропоновано перелік 

компетентностей, що були визнані першочерговими у 2015 р., і прогнозований 

список пріоритетних компетентностей на 2020 р. [ 15]: 

2015 р. 2020 р. 

1)   Комплексне вирішення 

проблем 

1)   Комплексне вирішення 

проблем 

2)   Координація дій з іншими 2)   Критичне мислення 

3)   Управління людьми 3)   Креативність 

4)   Критичне мислення 4)   Управління людьми 

5)   Взаємодія, ведення 

переговорів 

5)   Координація дій з іншими 

6)   Контроль якості 6)   Емоційний інтелект 

7)   Сервіс-орієнтація 7)   Формування суджень і 

прийняття рішень 

8)   Формування суджень і 

прийняття рішень 

8)   Сервіс-орієнтація 

9)   Активне слухання 9)   Взаємодія, ведення 

переговорів 

10) Креативність 10) Когнітивна гнучкість 

 

Сформованість відповідних компетентностей у фахівців розглядається як 

запорука розв’язання гуманітарних проблем, що може бути забезпечено системою 

освіти і освітніх інститутів.  
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Тож, при визначенні цільових настанов та укладанні навчальних програм з 

іноземної мови слід враховувати передбачувані тенденції і фокусуватися на 

розвиткові прогнозованих у якості пріоритетних загальних компетентностей. 

Формування вказаних компетентностей може бути безпосередньо забезпечене й на 

заняттях з англійської мови шляхом переорієнтації цільових настанов і скажімо 

перенесення акцентів з розвитку іншомовної лексико-граматичної компетентності 

студентів, на створення навчального середовища, що спонукає до когнітивно 

насиченого (критичного та аналітичного) учіння, що сфокусоване на майбутню 

спеціальність здобувачів вищої освіти [11]. 

Для цього відібраний навчальний матеріал (у друкованій формі, відео та аудіо 

матеріали) має супроводжуватись ретельними навчально-методичними розробками, 

що сприяють реалізації висунутого завдання. При цьому навчальні тексти, 

наприклад,  мають містити інформацію, що може бути безпосередньо пов’язана з 

темами, які студенти опрацьовують на заняттях з інших дисциплін. Обрані тексти 

мають бути автентичними, різними за типами (статті, графіки, карти, відео кліпи), 

відбір текстів для опрацювання має базуватись на змістовій релевантності, а не на 

лінгвістичних складових (зокрема щодо граматичних явищ, наприклад, часових 

форм дієслів). Хоча опрацювання навчальних текстів має охоплювати всі можливі 

складові (змістові,  структурні). Викладач має чітко усвідомлювати, розвиткові 

яких компетенцій присвячено увагу. Наприклад, ставлячи за мету розвиток 

когнітивної компетенції студентів, викладач може орієнтуватися, з одного боку, на 

навчання студентів монологічних висловлювань різних типів (опис, розповідь, 

узагальнення, аргументування), з іншого, - розв’язувати завдання формування 

висловлювань на рівні понадфразової єдності у поєднанні з розвитком когнітивних 

умінь і навичок надання пояснень чи наведення аргументації щодо попередніх 

тверджень з використанням інформації, що  міститься у навчальному тексті. 

Доцільним може бути й пропонувати студентам аналізувати інформацію, яку вони 

опрацьовують при вивченні інших професійно орієнтованих дисциплін [11 ]. 

 Такий підхід вимагає змін й в оцінюванні навчальних досягнень студентів, яке 

має бути зорієнтоване на визначення досягнутого рівня  компетентності студентів 
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за конкретними максимально вимірюваними критеріями. Види оцінювання можуть 

бути різними (письмове, усне, багатоаспектне).  

Таким чином можна стверджувати, що, дисципліна «Іноземна мова» має 

значний потенціал для сприяння у розвиткові і формуванні вказаних 

компетентностей, оскільки розмаїття форм і методів вправляння у мовних і 

мовленнєвих уміннях і навичках безпосередньо сприяють навчанню умінь 

вирішення проблем, критичного мислення, креативності, взаємодії, ведення 

переговорів, формуванню суджень й прийняттю рішень тощо. Важливим є чітке 

визначення й усвідомлення освітніх завдань й забезпечення відповідної навчально-

методичної організації навчального процесу. 

На наш погляд, навчання іноземних мов має залишатись складовою 

навчальних планів закладів вищої освіти в Україні. З одного боку, сьогодні це є 

нагальною потребою з точки зору обраного соціально-економічного вектора 

розвитку нашої держави, з іншого, - вивчення іноземних мов у закладах вищої 

освіти забезпечує розвиток необхідних загальних та предметних компетентностей 

сучасних здобувачів вищої освіти й сприяє їх конкурентоспроможності на ринку 

праці й реалізації концепції «вивчення мов протягом життя». 
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     The conditions of modern life require the priority development of education in 

comparison with the rate of “maturing” of society and the demand for one or another 

profession. The creative basis for training and education involves the inclusion of a 
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research approach — education of the thinker and a creative approach — education of the 

creator, which implies training future construction engineers as pioneering scientists and 

research engineers. 

     The motivational and value component of the professional development of future civil 

engineers in the process of learning a foreign language includes an awareness of universal 

values; professional values characteristic of future civil engineers and values of 

interpersonal communication, internationalism, respect and understanding of the 

characteristics of foreign culture. 

     The intellectual and cognitive component of the professional development of future 

civil engineers in the process of learning a foreign language includes general professional 

and special knowledge, knowledge of a foreign language in the field of professional 

communication. Studying a foreign language makes students aware of their professional 

involvement, broadens their horizons, enriches vocabulary, because by mastering the 

subjects of a future specialty in a foreign language, students learn the language and use of 

terminology not only in foreign languages, but also in their native language. 

     Professionally important qualities of a future civil engineer are characterized by 

perseverance, independence, initiative, the ability to control oneself, an active lifestyle. 

Studying colloquial phrases, phraseological phrases and cliches in a foreign language that 

are required for personal and business communication helps to increase the vocabulary of 

both native and foreign languages, and also forms the speech culture of future civil 

engineers. 

     For this very purpose the Foreign Languages Department of KHNUCEA has 

developed and implemented the Interactive Learning e-course for English language level 

B2. This is the only system for online training in Ukraine on the B2-level exam at the 

English Cambridge: First. A comprehensive course of study includes e-courses: grammar 

B2Gt, vocabulary B2Vt, writing B2Wt, listening B2Lt and speaking B2St. 

    The course systematically prepares for the exam tests of Cambridge English: First, 

gradually forming the necessary skills and abilities of all types of speech activity in 

accordance with the requirements set by the conditions of the exam. The course is unique 

in that it provides a quick and effective formation of reading, listening, writing and 
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speaking skills based on the awareness of the essence of the English language. Therefore, 

it is suitable for both beginners and advanced users. 120 hours of training ensure 

readiness for successful passing of the exam thanks to customization for individual needs, 

the optimal number of practices, and innovative mnemonics. 

     Mnemotechnics are in the formats of mental maps, scrolling matrices and crossforms, 

interactive dictionaries for involuntary memorizing large volumes of educational 

materials in order to automate the skills of their use in real communication. Mnemonic 

provide: 1) the optimal number of repetitions of grammatical and lexical material 

organized from its essence and meaning; 2) spontaneous use of lexical resources as part 

of grammatical structures; 3) the phased formation of internal speech actions serving the 

skills of writing and speaking. 

     The course uses a range of innovative mnemonics and techniques. Namely: 1) 

mnemotechnics of memorizing lexical material in the format of interactive dictionaries 

(VMT: Visor Mnemonic Technique) and mental maps (L3MT: Lexical Mind Map 

Mnemonic Technique); 2) the mnemonic technique of memorizing grammatical rules in 

the cross-form format (CMT: Cross-Form Mnemonic Technique); 3) the mnemonic 

technique of memorizing a lexical-grammatical material in the format of a scrolling 

simulator (SMT: Scrolling Mnemonic Technique); 4) the mnemonics of memorizing and 

automating speech actions of writing (Smart Writing Matrix) and speaking (Smart 

Speaking Matrix); Mnemonics I-tuning exercises for the "assignment" of educational 

material (Self-Tuning). 

     For example, the technique of speaking skills forming within the framework of  

е-learning is based on the stage-by-stage forming and automation of the language 

operating under the decision of the real tasks of verbal communication on the basis of 

interactive matrix of speaking, that designs a testing situation. A technique develops 

capabilities to answer questions spontaneously and laconically, to describe and compare 

the objects / images / situations, to discuss and make decisions, to ground the choice. 

Development of experience comes true in the process of decision of language tasks, that 

require the analysis of terms, goal, planning, the use of auxiliary resources and estimation 

of decision setting efficiency. Strategy of the stage-by-stage forming of experience 
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consists in the gradual rolling up of the unfolded analytical educational actions carried 

out at first in writing, and then in oral form with gradual complication of decision due to 

reduction of help as instructions, е-vocabularies, mental maps, audio recording of 

standard answers. There is a transition from an educational situation in existential with 

transformation of analytical actions in practical skill of speaking. The original way of the 

audio recording of monologue and dialogic speech is used with a virtual partner with the 

further listening and comparing to the exemplary answer with the aim of self-evaluation 

on the basis of the offered criteria. The got results and time are added to Progress Bar for 

the calculation of efficiency of the job processing and, in case of estimation below 0.7, 

possibility of the deferred return is given to the task with the aim of perfection of 

experience. 

     The initial level of language competence is taken into account in the course. For every 

student the individual program is formed and estimation and monitoring of success come 

regularly true. All process of educating is individualized on volume, to the rate and type 

of necessary help. 

     Educational material and actions of students on its mastering within the framework of 

educational complex SmartEnglishonline are built taking into account conformities to law 

of human memory and thinking work, that were found out as a result of long duration 

teaching experiment sent to the effective memorizing of the language material in motion 

of its mastering. Namely: 

     1) motivation of memorizing of educational material is supported during all year due 

to realization of personality sense of its mastering as a result of the starting testing of 

initial level of knowledge; 

     2) for better memorizing necessary educational material takes not only the place of 

aim but also skipped through this position twice: on the levels of strategic aim and 

inferiors to her intermediate aims;  

     3) memorizing of educational material is optimized due to a primordial cognitive and 

semantic orientation organizing subject actions in the system;   

     4) the realized, systematic reiteration of subject actions, as condition of their effective 

memorizing, is provided. An optimal reiteration and, as a result, transformation of actions 
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in skill is supported by successful experience of conscious application of actions for the 

decision of subject tasks formed within the framework of individual and mine-out 

cognitive and semantic structures; 

     5) the effective memorizing of material is provided by permanent connection of new 

experience with already existing by means of technique of imposition of individual 

cognitive and semantic structures on publicly mine-out, that allows to realize and 

visualize these connections. 
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   Лексичний підхід у вивченні англійської мови набуває широкого розповсюдження 

на початку двохтисячних років після виходу роботи “The Lexical Approach. The State 

of ELT and a Way Forward” (2002) [4] американського викладача та методиста М. 

Льюіса. Спрямований цей метод в першу чергу на розвиток комунікативних 

навичок студентів і базується на приниципі “lexis is a basis”. Тобто вивчення мови 

спирається не стільки на граматику, скільки на лексику і реалізується в першу чергу 

через практику спікінг, в якій велика увага приділяється самостійності студентів та 

подоланню мовного барʼєру. Щодо опанування лексики М. Льюіс підкреслює  її 

комплексний характер –  у вокабулярі мають бути не окремі слова, а вирази. Також 

суттєвим, за Льюісом, є сам принцип організації вокабуляра, в якому лексику слід 

розміщати за певними смисловими категоріями у вигляді mind maps, collocations, 

word trees тощо. Наприклад,  

a shortage of energy, food, water 

labour, skills, staff 
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to achieve, fulfill, 

realize 

smo’s ambition 

                                                                             

                                                                                                                                                                     

                            (do some activity)                         (become) 

                                  swimming                                         deaf 

                                  jogging                                              grey 

                                  sightseeing                                        bad                                                                       

                                                                                                  

    Особливість та перевага лексичного підходу полягає в тому, що він націлений на  

оперування сталими виразами у мові та вміння вичленовувати не окремі ізольовані 

слова, а мовленнєві конструкції. Володіння цими навичками, в свою чергу, розвиває 

швидкість мовлення і також його природність (адже багатьом, хто вивчає англійську 

мову знайома ситуація, коли, вже навіть будучи на рівні вище intermediate й 

володіючи достатнім словарним запасом, людина може будувати грамотні речення, 

але, з іншого боку, вони виявляються абсолютно “нежиттєздатними”, оскільки ніхто 

з носіїв мови так не розмовляє, а користується численними ідіомами та сталими 

виразами).  

       М. Льюіс та його послідовники виділяють такі мовленнєві конструкції, як 

лексичні чанки (lexical chunks) та сталі словосполучення (collocations). Щодо цієї 

класифікації, то різниця між  lexical chunks  та collocations досить умовна – перша 

категорія – це сталі вирази, які не є за своєю суттю словосполученнями, а друга 

категорія – це обʼєднання слів, що являють собою словосполучення. Так, 

наприклад, come into view, keep track of, you never know, on end, on the brink of, keep 

regular hours – це  сталі вирази,  lexical chunks, а такі обʼєднання слів, як heavy 

traffic, bitter squabble, bad spell, tough call, dramatic change, mood swings, attention 

span, prompt answer є словосполученнями.  

     Як зазначає британський мовознавець Н. Шмітт [5], лексичні чанки 

представляють собою фунціональний аспект мови, найвиразніший спосіб 

спілкування. Через їх функціональність лексичні чанки значно розвиваютть 

go 
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прагматичну компетенцію. Шмітт також зазначає психолінгвістичну перевагу 

вивчення словосполучень та сталих виразів на противагу традиційному вивченню 

ізольованих слів. Так, вчений стверджує, що мозок людини здатний зберігати у 

довгостроковій памʼяті велику кількість інформації, але в реальному часі, 

наприклад, під час говоріння мозок може відтворювати лише незначну її частину. 

Саме тому ефективним виявляється запамʼятовування лексичних чанків, що часто 

вживаються у мові і можуть легко вилучатися із сховища людської памʼяті, ніж 

вибирати окремі слова й нанизувати їх на граматичну структуру, витрачаючи час на 

продумування послідовності слів та їх сполучуваності у реченні. 

      Застосування лексичного підходу є доречним не тільки у вивченні загальної 

англійської, а й в опануванні професійної мови, зокрема юридичної англійської [2]. 

Більш того, за умов скорочення навчальних годин з іноземної мови в юридичних 

закладах вищої освіти, а з іншого боку, при інтенсивній євроінтеграції українського 

суспільства опанування англійської мови на належному рівні стає нагальною 

проблемою. Навчальна програма юридичних закладів вищої освіти передбачає, що 

абітурієнт при вступі вже має рівень знання мови не нижчий за В1-В2. Це означає, 

що студент впевнено орієнтується в базових граматичних структурах, має 

відповідний словниковий запас та може грамотно спілкуватися та розуміти 

співрозмовника як найменш на елементарному рівні. Однак в реальності більшість 

студентів стикається з необхідністю знову згадувати (а в деяких випадках вперше 

дізнаватися) базові принципи англійської граматики, вчитися правильно будувати 

речення та опановувати навички розмовної мови. Ускладнюється ситуація й тим, що 

кількість навчальних годин є досить обмеженою для реалізації цих завдань, а також 

тим, що студенти стикаються з абсолютно новою й складною для них професійною 

лексикою. Саме тому, коли у викладача обмаль часу на пояснення та повтор 

граматики, а основною метою є ознайомити студентів з юридичною англійською і 

навчити їх застосовувати професійну термінологію в комунікативному аспекті, 

лексичний підхід стає доцільною та ефективною методикою вивчення значного 

обсягу складного матеріалу у стислий термін.  
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     Лексичний підхід пропонує широку низку різноманітних вправ, які охоплюють 

таки аспекти вивчення мови, як reading, listening, writing, speaking. При цьому 

головний акцент надається розвитку комунікативних навичок студента шляхом 

повторення та циклічної пророботки активної лексики у вигляді чанків та сталих 

виразів. Працюючи з навчальними текстами, викладач може побудувати заняття з 

використанням таких основних видів вправ, як: 

• визначення виділеного слова (словосполучення), виходячи з контексту; 

• виокремлення повторюваних мовних патернів (чанків) та словосполучень; 

• робота з виокремленими мовними патернами шляхом дрілінгу 

(багаторазового повторювання у різних контекстах). 

Також у супроводі викладача студенти можуть самостійно виконувати пошук чанків 

та відпрацьовувати їх у невеликих діалогах між собою. Додатково викладачу у 

нагоді будуть картки з активними чанками та словосполученнями в якості 

роздаткових наочних матеріалів. Для ефективної реалізації лексичного підходу у 

вивченні юридичної англійської доречним є також використання аутентичних 

матеріалів, наприклад, фрагментів газетних статей відповідної тематики, аудио та 

відео, в яких звучатиме активна лексика. Для демонстрації та опанування 

юридичної англомовної лексики в комунікативному аспекті наряду з навчальними 

текстами можна включити матеріали із спеціалізованих форумів, де юристи 

спілкуються на професійні теми. 
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    The primary task of modern higher education is formation of highly skilled 

professionals. As it is stated in the principal guidelines, foreign language proficiency is an 

integral part in the structure of the professional self. The study of a foreign language in a 

higher educational institution is integrated into the educational process and has a number 

of peculiarities that are the subjected by the scholars in their research concerning the 

future professional activity of the undergraduates. 

An important component of higher education is orientation towards the world’s trends 

in the profile areas, which determines, in particular, the need for a scientific and academic 

space without frontiers. Today special attention is paid to higher education, universities, 

their intellectual potential, which is constantly being strengthened and used in the 

European integration process [ 2 ]. 

It is clear that professional foreign language proficiency plays an important role in 

international professional communication. Undergraduate and postgraduate university 

education is designed to prepare future professionals to communicate in various situations 

in their special area. Teaching of a foreign language at the non-language university is 

aimed at the development of the student’s personality and corresponds to the objectives 

set in the European Language Education Recommendations [ 2 ]. 
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The high-quality training of a modern specialist is ensured by integration of his 

fundamental and special knowledge with practical training and target aims. Such 

integration involves orientation of professional education not only on acquiring of a 

definite skills, but also on the development of the individual as a whole, his cognitive and 

creative abilities, abilities to provide independent work in future specialty. 

As the requirements for the quality of professional education change with the 

development of society, science and practice, current globalization and integration 

processes update the innovative-intellectual competence model of any university 

education, in which the proficiency in a professional foreign language plays a positive 

role [ 7 ]. 

 Integration of a foreign language course as a means of professional communication is 

included in the process of professional medical training. 

The purpose of this work is to highlight the peculiarities of the integration of subjects 

related to foreign languages in non-language university, in particular, in the medical 

university, into general professional training at different levels of higher education. 

This research is a topical one due to the increasing role of professional orientation in 

the university foreign language training and the importance of integration with 

specialized disciplines in non-language universities. 

Considering the leading feature of teaching a foreign language in higher education, it 

should be emphasized as predominant the implementation of the principles of a 

professionally oriented approach to learning. It is based on the principles of teaching a 

foreign language for specific purposes. It should be noted, that professional foreign 

language in this aspect becomes, among other things, a means of learning. 

Assuming a foreign language as a means of training both at university years and life-

long, analysis of the needs of future professional activities in accordance with the profile, 

specialty, educational level, etc., allows to direct training for implementation of those 

functions which are necessary for future professional activities. 

Introduction of a competent approach in the educational process is grounded in the works 

of the experts in the methodology of teaching English for specific purposes (ESP) both in 

the world and in Ukraine (T. Dudley-Evans, T. Hutchinson, W. Littlewood, J. Richards, 
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P. Robinson, P. Strevens, L. Dick, G. Borodina, O. Tarnopolsky, S. Nikolayeva, A. 

Sherstyuk, etc.) [ 1–7 ]. 

As a result of the university education, professional competence is formed. It has a 

multicomponent structure, with a foreign-language professional competence among 

others. 

Analysis of the language needs of the learners (needs analysis) is a global algorithm for 

teaching English for specific purposes. It is elucidated in the works that have already 

become classical in teaching English for special needs (P. C. Robinson, T. Dudley-Evans, 

T. Hutchinson; J.C. Richards et al.) [4, 6, 8 ]. 

 According to the British Council methodology, the analysis of language needs 

involves certain activity with those who will study, in order to adequately plan a training 

course: “Needs analysis involves doing some kind of activity with a learner in order to 

find out what their learning needs are. understanding of learner needs can contribute to 

successful course planning “ [5]. 

Important parts of the survey are the identification of the “necessities”, “lacks”, which 

helps to compare the starting level of the learners' foreign language with their wishes – 

“wants”. 

The purpose of teaching a professionally oriented foreign language is to train students 

for effective communication in their future professional environment. 

Foreign language training at the medical university is one of the components of 

multidisciplinary training of professionally qualified specialists. We consider ESP as a 

means of forming professional foreign language competence at different levels of 

education – bachelor, master and educational-scientific levels. 

Adopted at the Department of Foreign Languages, the method helps to analyze the 

needs of the course of English for specific purposes for a particular contingent. This is 

important as the training is provided for various groups of students who, after completing 

the university, will work different specialties within the healthcare sector: family 

physicians, pediatricians, dentists, physiotherapists, laboratory doctors, nurses, etc. 

Levels of education are also different – training course for bachelors, masters, 

postgraduates. 
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Within this methodical trend, the Department of Foreign Languages of the KhNMU 

carries out a scientific research on “Analysis of the Linguistic Needs of the postgraduates, 

doing their Ph.D. degree”. In accordance with the goal of this work, the foreign language 

needs of the postgraduates, while studying the discipline “Professional Foreign 

Language”, has been performing to improve the curriculum and the training materials for 

English language classes, taking into account the integration of this discipline into the 

program training activities of the postgraduate students. 

A survey of stakeholders involved in the training formed of the groups of the following 

respondents: postgraduate students, teachers, translators, and administration was carried 

out. The analysis of the needs of those studying a foreign language at the medical 

university, determining the target situations of their professional foreign language 

communication was done. It outlines the boundaries of the situational context associated 

with the study and specialization. 

This is necessary to determine the required communicative foreign-language 

competencies, their relation with the types of speech activity (listening, reading, writing, 

oral speech) and the availability of language knowledge (phonetic, grammatical, lexical) 

and the formation of skills for operating them. 

Such preliminary work should provide an adequate content of training course, the 

selection of which is based on analysis of professional needs of the each category of 

specialists and the features of professional foreign language communication competence. 

Professional foreign language communication competence of a student or a 

postgraduate student in the field of health care includes presence of professional 

communication skills in the typical conditions of professional activity, potential 

professional discourse, representation of professionally oriented texts, and the ability to 

solve communication problems in professional situations. 

Considering English as a medium which is used to obtain professional knowledge 

allows either to increase the motivation to postgraduate training or to expand the scope 

for their scientific research. It enables stimulation of the cognitive interest of the learners, 

improves the ESP course efficiency, due to mastering authentic material in the chosen 
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professional field. The sufficient level of proficiency in professional English makes the 

any source more accessible and provides the most accurate information. 

Thus, professional medical English, to some extent, serves as a medium of studying at 

medical university and receiving special information. English language is used by 

postgraduates for acquisition special knowledge, formation of cognitive and practical 

experience. 

The goal of the ESP course for the training of the postgraduates for PhD in the field of 

Medicine is to provide foreign language competences. The PhD postgraduates must 

acquire certain knowledge, skills, and other foreign language competences that will be 

sufficient in the target situations – the search, processing and analysis of scientific 

information in foreign-language oral and written communication in the professional 

environment in the international context. 

The principal target is to gain ability to communicate in English aiming at exchange 

information to solve the following main tasks: efficiently receive and transmit 

information, receive additional information, etc. Professional English will serve as a 

means of enhancing professional skills using foreign language sources of information. 

Special English learning objectives for a given type of learners include performing 

PhD dissertation in the field of medicine, research, innovation, professional foreign 

language competences using English as a means. 

Student-centered policy is the leading direction in the medical university. This, in 

particular, includes intensive research work, which students join since the first year of 

their study. As you know, in many cases, candidates for educational-scientific level – in 

graduate school become those who the most active undergraduateswho showed their 

competencies in student years. It is noteworthy that the Department of Foreign Languages 

contributes to such students’ work during the scientific and practical conferences, extra-

classroom organised events “Speaking club”, participation in the Foreign language 

olympiads, etc. Thus, learning at the department of foreign languages, active participation 

in such proposed in extracurricular events allows students to improve their foreign 

language proficiency and add in their general university rating. 
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In this way, the most active, able to express themselves in the research, creative 

students are revealed. University discipline "Foreign language for specific purposes" 

focuses on professional foreign language skills as a key factor in the purposeful use of 

English which is necessary medium in the profession. 

Foreign-language professional communication competence is defined as a complex 

ability to use foreign language in order to communicate in specific professional 

situations, the ability to solve communication problems in professional situations aiming 

at the acquirement of certain systemic professionally important knowledge, skills and 

abilities. Thus, linguistic abilities serve to enhance professional abilities. 

Foreign language integrated into teaching at the medical university serves, in 

particular, as a means of teaching to apply creatively professional knowledge and skills. 

Studying foreign language disciplines, participation in student scientific circles, round 

tables, scientific conferences held by the Department of Foreign Languages, teach 

students to make presentations, posters, abstracts, reports, scientific publications in 

accordance with the current requirements. This confirms that English is integrated into 

the training of future physicians and, to some extent, becomes a means of studying at the 

medical university. 

This is even more evident at educational-scientific level, while the course of 

“Professional English” for postgraduates for Doctor of philosophy degree in the specialty 

“Medicine”. Foreign language is taught for the purpose of professional development of 

graduate students and is actually used by them in writing of the dissertation, participation 

in international scientific conferences, publications, projects, etc. 

After analyzing the educational activities of the learners who study English at the 

medical university, it should be noted that independent work is an important factor in 

mastering a foreign language in higher school. To improve the level of knowledge and 

the ability to use language as a means of communication in different verbal situations, the 

set of corresponding topics are offered for self-study: they also help intensify independent 

work, allow students to carry out their own schedule, at the chosen pace. 

Professional foreign language competence is a component of foreign language 

communicative competence, along with linguistic, sociocultural and strategic ones [1]. 
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Postgraduates are trained to be able to communicate in order to exchange information 

aimed at solving the following main tasks: efficiently receive and transmit information, to 

receive additional information about the interlocutor, to interpret the content of 

statements, to be able to understand the cultural context, to be competent in specific 

genres [ 7 ].  

Formation of professional foreign language communication skills of students and 

postgraduates of the medical university is ensured primarily through the content of 

training, its thematic organization, which is determined for each contingent individually 

and is oriented to a certain category of future specialists. 

This contributes to increasing the efficiency in achieving foreign language 

communicative competence, which consists of communicative skills formed on the basis 

of language knowledge, skills and abilities. Specifically, students, while learning the 

discipline connected with the foreign language (‘Foreign Language”, “Foreign Language 

for Professional Purpose”, “Elective Discipline”, “Professional Foreign Language”, etc.), 

students extend their professional competence by means of English language on the 

authentic material in specialty. 

The urgent tasks at the time are the formation of foreign-language professional 

competence for students and post-graduates studying at the medical university, as this is a 

prerequisite for the effective implementation of professional communication (oral and 

written) in their future professional field. The purpose of education is to create 

motivational environment for under- and postgraduates in the process of learning foreign 

languages. 

The functional approach in the study of foreign languages is fundamental. According 

to this approach, communication as the main function of the language is more fully 

executed both in linguistic and conceptual-thematic direction. The leading motives for 

learning English for specific purposes are professional achievements, communicative, 

cognitive and external motives. The means of their formation is the content of English 

language as a subject of study. 

Integration of foreign language combines separate parts of educational system in the 

medical university in such a way that the total result is better than their values before. So, 
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knowledge of English allows to work with the information of the entire world 

community, as well as to communicate with colleagues in a profession from different 

countries.  

The activity of the medical university is aimed at the formation of a highly educated, 

intellectually developed personality of the future physician understanding deep 

connections of phenomena and processes in the professional activity.  

The learners should be taught to understand specific professional problems and 

formulate conclusions adequately, be able to operate with special terms, identify the main 

information, consider its value in the target professional situation. 

Modern trend in education is achieved by ensuring the continuity of the content of 

training and coordination of educational activities. Foreign language for medical students 

is taught during the course of English for specific purposes, and therefore combines 

knowledge of the studied foreign language and professional knowledge. 

Thus, the purpose of English for specific purposes in the medical university is to 

develop professionally oriented intercultural communicative competence in the 

undergraduates and postgraduates, to form the capacity and readiness of the future 

specialist to solve independently and adequately professional problems with means of 

foreign language.  
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Сучасні заклади вищої освіти спрямовують свою діяльність, керуючись 

принциповими настановами щодо входження України до загальноєвропейського 

простору вищої освіти. Спроможність здійснювати професійну іншомовну 

комунікацію є однією з важливих якостей сучасного фахівця, зокрема у сфері 

правничих наук. Основні аспекти мовної політики Європейського Співтовариства 

[2] розглядали в своїх роботах багато мовознавців (Кузнецова О. Ю., Саєнко С. Г., 

Бесараб Т. П., Махінов В. М. та ін.) [1, 3, 5, 7 ].   

Актуальним завданням на часі є формування у студентів, що навчаються в 

юридичному університеті, іншомовної професійної компетентності, оскільки це є 

необхідною умовою ефективного здійснення професійного усного і письмового 

спілкування у своїй майбутній фаховій сфері.  

Запровадження в навчальному процесі компетентнісного підходу обґрунтоване в 

працях фахівців з методики викладання іноземної мови професійного спрямування 
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як у світі, так і в Україні (T. Hutchinson, A. Waters, A. M. Johns, T. Dudley-Evans, 

E. C. Badea, В. В. Александрова, В. Л. Вертегел, С. М. Бондар,  Ю. В Орач, Д. І. 

Демченко та ін.) [5, 7, 8, 10, 11].   

Утім, актуальним залишається визначення особливостей викладання іноземної 

мови професійного спрямування в юридичному університеті з метою пошуку 

найефективніших методичних підходів.  

Останнім часом особливу увагу приділяють прикладному характеру навчання, 

професійному спрямуванню викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. Це 

відбувається завдяки корінним змінам в оцінці ролі освітніх центрів, що 

трансформували парадигму навчання та зумовили відхід від традиційних методик 

викладання іноземних мов (Кузнецова О. Ю., Бесараб Т. П., Колбіна Т. В., Саєнко 

С. Г. та ін.)  [1–3, 5, 7, 10 ]. 

Як відомо, сучасні парадигматичні зміни в програмах іншомовної освіти мають 

метою надання засобів для досягнення іншомовної, зокрема англомовної 

компетенції. Основою для сучасних освітніх трансформацій послужили тривалі 

(понад десятилітні) дослідження та консультації численної групи (із 41 країни) 

провідних європейських фахівців Ради з питань співпраці в галузі культури, 

Комітету з освіти та Відділу сучасних мов, які дозволили сформулювати 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання [2]. Як відзначається у цьому відомому документі, спрямовуючи 

навчання іноземних мов, слід «розвивати лінгвістичний репертуар, в якому 

присутні усі мовні здібності» [2, с. 19].  

Поставлені завдання були рекомендовані для практичного впровадження 

фахівцям, залученим до освітньої діяльності в сфері навчання іноземних мов. 

Дійсно, цим методологічним доробком були стимульовані роботи із уточнення 

цілей навчання майбутніх фахівців, вибору методичних підходів і прийомів для 

практичного втілення педагогічних ідей у робочих програмах.  

Необхідно враховувати, що у вищих освітніх установах іноземна мова 

вивчається на етапі, що можна визначити як підготовчий до фахової діяльності. 

Визнано, що вивчення англійської мови входить до завдань, які реалізуються 
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впродовж усього життя, для підвищення кваліфікації та ефективності професійної 

діяльності.  

У цьому світлі центрального значення набувають зусилля, метою яких є 

створення умов для мотивування на шляху виконання цих завдань. Новий досвід 

щодо іноземної мови, як відзначається у багатьох лінгвометодичних роботах [1, 3, 

5, 10, 11], слід спрямовувати на формування нових умінь та впевненості молодих 

фахівців не в навчальному, а вже в професійному оточенні. Тому завдання 

педагогів забезпечити досягнення визначеного рівня володіння англійською мовою 

на цьому етапі переходу від навчання до практичної діяльності.  

Слід відзначити, що останнім часом дисципліна Legal English викликає 

зацікавленість, особливо через те, що англійська мова є переважною мовою 

міжнародної судової практики [5, 7]. «Засвоєння лексичних одиниць здійснюється з 

метою розвитку навичок усного мовлення і спрямовано на реалізацію 

комунікативних навичок та адекватне реагування в типових ситуаціях 

професійного спілкування, як усного (робити повідомлення, що стосуються 

професійної теми), так і письмового (вміння складати резюме, будь-які юридичні 

папери тощо)» (Бесараб Т. П. ) [1, с. 138]. 

Legal English як один із предметів англійської мови за професійним 

спрямуванням (English for Specific Purposes – ESP) охоплює специфічний 

лексичний корпус, відповідні методичні підходи у викладанні особливих видів 

комунікації, формування базових комунікативних навичок, притаманних саме 

правничій сфері. 

Надважливою та мотивуючою виявилася прагматична спрямованість мовного 

матеріалу, представленого для освоєння майбутніми спеціалістами в своїх 

професійних галузях. Для виявлення таких напрямків проводиться попередній 

аналіз потреб та цільових ситуацій для тих, хто навчатиметься. 

Так, для майбутніх правників основним компонентом є практично необхідні 

відомості щодо професій, поєднаних правничою сферою (legal professionals : judge, 

legal secretary, legal executive, legal cashier, notary, solicitor, usher, arbitrator, 

barrister, law costs draftsman, etc.), правових систем у світі (legal systems of the world 
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: civil law, common law, customary law, religious law, mixed law), судової системи в 

Україні (Judiciary in Ukraine), нотаріальних органів (Notary Bodies), прокуратури 

(Prosecutor) та ін.  

Практично важливо, щоб тексти, які застосовуються в навчанні, відповідали 

критеріям сучасності та автентичності. Працюючи з юридичними текстами, 

належить ураховувати, що в різних країнах існує власна юридична система, органи, 

посади, тощо, що відбивається у специфічній юридичній термінології.  

Як відзначає дослідниця в галузі порівняльного мовознавства Ляшук А. М., 

«міжмовне зіставлення лексичних одиниць спрямоване на встановлення 

особливостей мовної концептуалізації знань та уявлень людини про навколишній 

світ, виявлення національно-специфічного та подібного у семантичних системах 

зіставлюваних мов» [4,  с. 3]. 

Величезну увагу у вивченні професійно спрямованої юридичної англійської мови 

приділяють лексичному корпусу, термінологічній лексиці, ідіоматичним для сфери 

правознавства виразам і подібному, оскільки саме термінологія складає базу 

професійного спілкування. Її активне засвоєння сприяє застосуванню надалі в 

комунікативній діяльності, у спілкуванні за фаховою тематикою.  

У курсі англійської мови професійного спрямування виконуються різноманітні 

завдання, що різнобічно впливає на вивчення матеріалу. Можуть застосовуватися 

такі види роботи, як читання спеціальних текстів, участь у ситуаційних діалогах чи 

бесіді, інсценізація, застосування аудіо- та відеоматеріалів з їх подальшим 

обговоренням, тощо.  

Оригінальні лексикографічі описи (різного виду словники та довідники) мають 

бути рекомендовані переважно для позааудиторної самостійної роботи та 

допомагати в створенні індивідуальних навчальних ресурсів кожного студента.  

Для потреб англійської мови професійного спрямування підходять словники 

тезаурусного типу (thesaurus, conceptual dictionary, ideographic dictionary, 

encyclopaedia, picture dictionary, visual dictionary). Такі лексикографічні джерела 

групують слова за концептами або за семантичною близькістю. Англійські 
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тлумачні словники тезаурусного типу допомагають у точному розумінні 

спеціальної лексики, специфічних конструкцій, синонімів тощо.  

Можуть бути рекомендовані в навчальних цілях різноманітні англійські 

словники, які нині доступні он-лайн (Collins English Thesaurus, Oxford Thesaurus, 

Encyclopaedia Britannica, Cambridge Dictionary, Merriam Webster Thesaurus, Legal 

Dictionary та ін.) [6, 9, 12].  

Слід підкреслити, що основним завданням лексикографічного опису матеріалу в 

таких словниках є пояснення лексичних значень слів англійської мови засобами 

цієї ж мови, що дозволяє не звертатися до двомовного перекладного ресурсу, а 

розглядати тлумачення англійською.  

Так, у виданні Merriam Webster Thesaurus відома назва професії юриста (lawyer) 

представлена таким чином. «Lawyer (noun) – a person whose profession is to conduct 

lawsuits for clients or to advise about legal rights and obligations (their lawyers told 

them that they couldnʼt use the park for the concert without permission from the city)» 

[12]. 

Далі наведені синоніми (synonyms of lawyer), серед яких уже відомі студентам із 

аудиторних занять номінації: advocate, attorney, attorney-at-law, counsel, counselor, 

counselor-at-law. Названі також слова, семантично пов’язані зі словом lawyer (words 

related to lawyer): district attorney, prosecuting attorney, prosecutor, solicitor, criminal 

lawyer, public defender, trial lawyer, solicitor, jurist, та ін. 

У статті, вміщеній в Encyclopaedia Britannica, щодо слова lawyer вміщено таке 

визначення: «Lawyer, one trained and licensed to prepare, manage, and either 

prosecute or defend a court action as an agent for another and who also gives advice on 

legal matters that may or may not require court action» [9]. 

Як уже зазначалося, читання становить один із засобів поповнення лексичного 

запасу, пов’язаного з професійною тематикою. Енциклопедичний словник 

Encyclopaedia Britannica надає можливість прочитати і познайомитися з 

інформацією про різницю судових систем Великобританії, Франції, Німеччини, а 

також наводить приклади застосування слова «lawyer» у контексті («The lawyer 

applies the law to specific cases. He investigates the facts and the evidence by conferring 
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with his client and reviewing documents, and he prepares and files the pleadings in 

court») [9].  

Посильний для сприйняття матеріал, з одного боку, позитивно впливає на 

закріплення лексики, а з іншого, успішне використання автентичного видання  

додатково мотивує опановувати іноземну мову. Слід постійно мотивувати 

студентів, демонструючи, що позааудиторна, самостійна робота може бути 

корисною для розширення пізнавальних горизонтів та удосконалення знань з 

одного боку з англійської мови, а з іншого – професійних. 

Додаткова робота студентів по створенню презентацій на професійні теми також 

відіграє свою роль у вивченні англійської мови для юристів.  

Творча праця при виконанні презентації на тему матеріалу, що вивчається, 

сприяє ефективнішому запам’ятовуванню лексики, закріплює отримані знання, 

підвищує самооцінку, дає практику виступів перед аудиторією.  

Обговорення теми після презентації, створеної та представленої студентом, 

ситуативні діалоги на професійну тематику сприяють мовленнєвій практиці 

англійської мови професійного спрямування. Враження, отримані під час 

підготовки презентації, самого виступу, її обговорення позитивно впливають на 

формування іншомовних комунікативних навичок.   

Можливості онлайн словників дозволяють за посиланнями з’ясувати водночас і 

значення виділених слів. Втім, слід звертати увагу на багатозначність слів в 

добирати слушне значення для певного контексту. Викладачам належить 

попередити помилки студентів і підкреслити важливість осмисленого 

використання словників, оскільки відомі раніше слова можуть бути використані в 

нових текстах в інших, не відомих студентам значеннях.  

Наприклад, у таких словах словники наводять декілька значень: 1) загальномовні 

та 2) специфічні для юридичної термінології:  

bar –  бар’єр, бар, стрижень; юрид. адвокатура;  

brief – короткий виклад; юрид. пропозиція суду відповідачеві задовольнити 

пред'явлений йому позов; 

jury – журі з присудження нагород; юрид. присяжні (засідателі); суд присяжних; 
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charge – заряд,  ціна; юрид. обвинувачення;  

construction – будівництво; конструкція; юрид. тлумачення; 

notice – записка; юрид. офіційне повідомлення). Завдання викладача 

сконцентрувати студентів на необхідності аналізувати словникову статтю та 

селективно підходити до наведеної інформації, керуючись контекстом. 

Так, можна звернути увагу на те, що в словнику Cambridge Dictionary є багато 

значень слова judge, але для текстів юридичного характеру застосовується 

переважно значення з  позначкою «law»: «judge – law: a person who is in charge of a 

court of law and who makes final decisions in legal disagreements: All three judges 

found him guilty of professional misconduct; a High Court/Supreme Court judge» [6]. 

 Можна побачити також, що наводяться ідіоми та словосполучення (Idiom: you 

can't judge a book by its cover; and Collocations with «judge»: «These are words often 

used in combination with judge: appeal judge; chief judge; immigration judge; judge 

advocate; municipal judge; presiding judge; probate judge; qualified judge; retired 

judge; senior judge; trial judge»), а також гніздові зв'язки різних частин мови (judge – 

noun, verb) та ін. [6].   

Ті студенти, які самостійно опрацювати додатково запропоновані 

лексикографічні джерела, можуть оцінити їх цінність для професійного 

спрямування та здобути нові знання із свого фаху за допомогою англійських 

текстів, у чому, до речі, й проявляється інтеграція університетських дисциплін. 

Метою засвоєння лексичних одиниць є розвиток навичок усного та письмового 

мовлення і  реалізація комунікативних навичок у типових ситуаціях професійного 

спілкування. Такі ситуації передбачають уміння логічно будувати висловлювання 

за допомогою специфічної для правознавства лексики, усвідомлюючи її 

особливості. 

Викладання іноземної мови професійного спрямування здійснюється в 

юридичному університеті і його запровадження визначено якісними змінами в 

системі підготовки фахівців унаслідок інтегрування української держави в 

європейське та світове співтовариство.  
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Аналіз основних положень та практики викладання свідчить, що такий курс 

визначає цілеспрямування підготовки фахівців на досягнення успіху в формуванні 

компетентної, конкурентоспроможної особистості.  

І загальна професійна, і іншомовна професійна складові входять до складу 

формованої впродовж  навчання в юридичному університеті компетентності. Щоб 

вирішити зазначені завдання, належить добиватися підвищення ефективності 

освітнього процесу як в аудиторії, так і у виконанні студентами позааудиторних 

завдань. 

Сучасні прагнення освіти асоціюються з компетентнісним підходом, який 

інтегрує мовні та фахові предмети. Такий підхід необхідний для ефективного 

професійного усного і письмового спілкування в галузі права, а також самостійної 

роботи студентів з автентичною юридичною літературою, що остаточно 

спрямовано на досягнення студентами достатнього рівня англомовної 

комунікативної компетенції, щоб вирішувати професійні та соціально-

комунікативні потреби.  

Тематика навчального матеріалу англійської мови професійного спрямування 

охоплює сфери та ситуації в тому контексті, в якому планується використання 

іноземної мови в цілях спілкування. Запроваджувані технології формування 

комунікативної компетентності випускників університетів, зокрема юридичних, 

мають метою долучити їх до навчання впродовж життя (life-long learning). 

Формування комунікативної компетентності підвищує професійний рівень, 

збагачує інтелектуальний потенціал і, в загальному підсумку, стверджує роль 

особистості, розвиває її можливості. 

 Методологія вищої освіти розуміє комунікативну компетенцію як компонент у 

загальному оцінюванні професійної спроможності. Професійно спрямоване 

навчання підкреслює іншомовну професійну складову навчання, її значення у 

формуванні немовним університетом професійної комунікативної компетенції. 

Висвітлюючи питання специфіки змісту дисципліни “Іноземна мова 

професійного спрямування” в юридичному університеті, слід зазначити, що для 

адекватного спілкування іноземною мовою, поряд із засвоєнням лексики, належить 
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приділяти достатню увагу формуванню у студентів фонетичних навичок, 

розвиткові їх граматичних навичок, компетенції студентів з різних видів читання, 

усного та писемного мовлення у межах професійної тематики. Ці питання 

вимагають окремого аналізу. 

Навчальні тексти, які добираються відповідальними структурними підрозділами, 

слугують тематичною основою для подальшої навчальної професійно-орієнтованої 

комунікації, сприяють розвиткові загальних, фахових, предметних компетенцій 

студентів у контексті вивчення даної дисципліни  щодо аналізу й класифікації 

даних, отримання й надання інформації, складання резюме, написання анотацій, 

рефератів, тез та статей за фахом, доповідей, проектів та ін. [1, 2, 7]. 

Європейські вимоги до якості сучасної мовної освіти та відповідні підходи до 

визначення цілей, методів та технологій навчання професійно орієнтованої 

англійської мови розширюють функцію іноземної мови як навчального предмету. 

Такі основні напрямки є підґрунтям для уточнення цілей навчання в університеті, 

потреб студентів юридичних спеціальностей, змісту цього предмету в сучасному 

суспільстві, а також стимулюють пошук ефективних методів та технологій 

навчання іноземних мов. Зазначені компетенції формують комунікативну 

компетенцію особистості,  сприяють вихованню сучасного освіченого фахівця.  
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     The constitutional right of a person for education is the main right and duty of 

individuals and legal entities involved in the exercise of this right, as well as determines 

the competence of state bodies and local authorities in the field of education[1]. The 
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purpose of education is the comprehensive development of human being as a person and 

the highest value of society, of its talents, intellectual, creative and physical abilities, 

formation of values and necessary for the successful self-realization of competencies, 

education of responsible citizens who are capable of conscious social choice and 

directing their activities in favor of other people. and society, enriching on this basis the 

intellectual, economic, creative, cultural potential of the Ukrainian people, raising the 

educational level of citizens for the sake of sustainable development of Ukraine and its 

European choice.   

     The article deals with innovative methods of teaching a foreign language of 

professional orientation. Based on modern social requirements, research was conducted 

in the field of pedagogy and it was proved that the main criterion for training a qualified 

specialist is the usage in the pedagogical process of a competent approach. It is also noted 

the importance of using computer technologies and their effectiveness in learning a 

foreign language. The conclusions state that the usage of active teaching methods 

develops communication and motivation. 

     Study of a foreign language was and is obligatory in higher educational 

establishments. The efforts of teachers were aimed at ensuring that students master 

spoken grammatical phenomena, being able to read and translate. Much attention was 

paid to mastering the theoretical knowledge of the study of a foreign language. As 

practice has shown, such methods are not effective. To date, the requirements for foreign 

language proficiency have changed significantly. Integration of Ukraine into the 

European Union, the introduction of the Bologna system into the educational process, the 

expansion of international contacts - all this has affected the process of training future 

specialists. It is clear that the role of the foreign language as the main means of 

international communication is growing. Particular attention is paid to the foreign 

language of professional orientation, because it provides the opportunity to realize all 

aspects of professional activity, namely: participation in international projects, 

establishment of foreign contacts, exchange of information and experience, presentations, 

finding the necessary information on the Internet or any other foreign language sources. 

Increasing the flow of information every day inevitably leads to the fact that graduates of 
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higher education institutions will have to face the need for intensive use of foreign 

language in professional activities. Therefore, professional orientation should be the main 

characteristic of teaching a foreign language in higher education institutions of the non-

language profession, because it is based on the needs of future specialists and is the key 

to success and a successful career.   

     Qualitative language training of students is impossible without the use of modern 

educational technologies. Modern technologies include the use of information and 

telecommunication technologies, work with foreign language learning computer 

programs, remote technologies, creation of presentations in PowerPoint, use of Internet 

resources. In order to prepare a qualified specialist capable of creatively solving any 

issues, it is necessary to change the attitude of the student to the learning process, turning 

it from a diligent performer to a creative person who is able to think productively and 

creatively solve professional problems.       

     Today, the question is how to study a foreign language and what material to teach in 

order to meet the goals and requirements of vocational education. One of the peculiarities 

of studying the language of professional orientation is that it should be as close as 

possible to the actual professional activity of a future specialist. Therefore, it is very 

important to carefully select the training material that would complement and deepen 

students' knowledge of specialized disciplines and promote the development of skills for 

working with professionally oriented texts. To effectively learn learning material and 

vocabulary, you need to create a system of exercises that allows you to develop and 

improve skills in all types of speech activities. Under the system of exercises understand 

the organization of interrelated actions that go in order of increasing difficulties, taking 

into account the sequence of skills and habits. The system of exercises will be different in 

relation to different courses, educational conditions, stages of training. Each exercise 

must be represented by a structure that includes the following aspects: a task; 

performance of the task; control of the completed task. Exercises are the main means of 

acquiring the necessary skills. In accordance with the type of exercise tasks are 

formulated for its implementation. There are three main categories of exercises: non-

communicative, conditional-communicative and communicative exercises. The work of 
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professional texts begins with pretextual tasks on the ability to predict the content and 

purpose of the text, to update the experience and knowledge of students. These tasks help 

students to formulate their own thoughts and reinforce their motivation.     

     An important aspect of studying a foreign language of professional orientation is the 

expansion of the vocabulary. But the limited number of hours allocated for studying a 

foreign language of professional orientation requires modern teaching staff to rebuild the 

organization of classes and find new means of motivation and encourage students to work 

independently. It is important at an early stage to form students' belief that the need for 

self-education is a characteristic feature of a developed person and a necessary 

component of its spiritual life. So that a student of a non-language faculty has such a need 

in the course of studying a foreign language course, it is necessary to form an adequate 

idea of his or her activities, personal qualities, as well as the requirements presented by 

him as the future professional of his teacher and society as whole. It is possible to achieve 

this by creating a positive atmosphere of a situation of success on the basis of an 

individual approach. The end result of such an independent work may be the presentation 

of their own creative project on the chosen topic within the curriculum [1]. The main 

method in modern methods of teaching a foreign language is the method of situational 

learning. The main purpose of such an approach is to create situations similar to real 

ones, the solution of which helps to develop the creative, professional and cognitive 

activities of students. Cognitive activity of students will include the stages of search, 

analysis and problem solving. The learning accent is not on mastering of ready-made 

knowledge, but on their development, co-creation, discussion. To overcome the problem, 

students are attracted to other sources of information and their personal experience.   

     Firstly, for the successful presentation of the professional vocabulary, it is necessary to 

clearly determine the number of lexical units, making a minimum necessary vocabulary 

of professional lexicon, which will serve as standard. Based on the opinion of Yu. O. 

Zhluktenko, students of professional lexicon can be taught only within the framework of 

a selected subject, which will be close to the main questions of the profile discipline of 

the faculty [2;3]. Thus, the volume of the proposed material is very important, as for the 

effective study of students it is necessary to have at least a sufficient amount of new 
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foreign language that would meet their needs and ensure the achievement of 

communicative sufficiency for full-fledged speech communication in a limited range of 

typical communicative situations of future specialists. In other words, the smaller the 

volume of material, the greater the chances of achieving its effective assimilation [4].  

      

     The question of the need not only for the study of foreign languages in order to form 

the language competence, but also the creation of new programs for vocabulary 

development in the specialty becomes increasingly relevant. At present, the course 

"Foreign language in professional direction" is one of the most powerful and most 

important branches in the education system of higher educational institutions of Ukraine. 

However, there are certain features that must be taken into account in the process of 

syllabus, methodological materials, and planning, organization and conduct of practical 

classes.  

     In teaching of a foreign language of professional orientation, an interactive method of 

teaching active communication becomes rather important. It is the interactive 

technologies that create the necessary preconditions for the formation of the language 

competence of students, to improve the professional and general culture of 

communication. In the process of implementing the interactive method in practical 

classes in a foreign language occurs through such interactive activities: discussions and 

considerations, dialogues and role-playing games, simulations, improvisations, debates. 

The use in the educational process of interactive technologies increases the range of 

terminology vocabulary in the specialty, makes the learning process cognitive and 

professional-oriented to real conditions.  

     Also, it should be remembered that when students study a foreign language, they have 

a number of problems, the priority of which is low motivation to study a language. It is in 

these cases that modern interactive technologies are most appropriate. Today teachers and 

students can use electronic textbooks, libraries, testing systems. One type of study using 

the Internet is a distance learning form (especially for students in correspondence). 

Distance learning is a new organization of the educational process, which is based on the 

principle of independent student learning. Distance learning is a form of training that 
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meets all the requirements for the training of qualified specialists. It makes it possible to 

make extensive use of the best teaching resources, the direct interaction between the 

teacher and the students, the communicative orientation of tasks, the presentation of 

educational information, and enables students to choose the place and time of study, 

increasing their creative and intellectual potential through self-organization, the desire for 

knowledge, the ability to interact with the computer computer technology and make 

decisions independently.   

     A successful solution to the problems associated with mastering vocational vocabulary 

and the organization of independent work of students is the development of the forum, as 

the most common form of communication between teacher and student in distance 

learning. The forum can be devoted to any problem or topic. This item is useful for active 

seminars, consultations at the stages of the study of theoretical material and the formation 

of practical skills. Another way to improve distance learning is to chat. The most 

advanced and effective means of network communication, which allows participants to 

communicate, in contrast to the forum, in real time. Chat can be used as a training 

element for solving a certain creative task. At the same time, the assessment can be 

conducted both by the teacher and other students. Distance classes may take different 

forms. This may be a remote testing or virtual laboratory work, an olympiad, an 

individual consultation. Chat sessions involve the participation of all participants, and the 

schedule of training stages and a list of questions or problems are drawn up. Another 

form of distance learning is a teleconference. Web quest is a task with elements of a role-

playing game, for which students independently search information on the Internet. 

Webinar is a workshop that takes place with the participation of a teacher and students in 

real time. An integral part of the study of a foreign language of professional orientation is 

the independent work of students, its effectiveness to a certain extent determines the 

quality of vocational training. This type of activity involves: a variety of educational 

activities, the brightness and dynamism of the educational process, training in a 

convenient time for the student, constant control of knowledge of students, independent 

information search and the ability to replenish the distance learning glossary with new 

terms, the formation of the cognitive process.  
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     In order to compete well in the labor market, future specialists must possess certain 

skills that would characterize the level of their professional and communicative 

competence, including: knowledge of terminology of professional disciplines, ability to 

conduct conversations, to prove their own opinion, to solve all communication tasks in 

the process of professional communication. However, in the context of modernizing the 

educational process in teaching foreign language and leaving traditional traditional 

methods of teaching, there are many issues that need to be addressed in the light of the 

requirements of the modern scientific world and the peculiarities of the individual needs 

of students. Optimization of the learning process under the existing conditions is a key to 

success in the process of forming the language competence of students in various fields 

and their high professionalism in the future. 
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     What is the most effective way to correct errors? All language learners make mistakes. 

It’s part of the learning process. Students make errors at various stages of their language 

learning. But what should you do about them?  

      Of course, in the real world outside the classroom, people make errors all the time and 

still communicate effectively. But the classroom isn’t the real world. It’s a safe 

environment where your students can try language out. And as the teacher, you’re no 
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ordinary listener; you’re paid to point students in the right direction. Knowing what to 

correct and when there seems to be little disagreement that students ought to receive 

correction in the classroom. They expect it, and teachers rightly feel the need to take 

action when students get it wrong [1]. 

       Learners and teachers have different preferences concerning error correction and 

giving feedback. It is also very important to know for teachers when and how to correct 

errors. Teachers often correct a learner's utterance simply because it was not what they 

had expected to hear, which are referred as "error of classroom discourse". They also 

point out that the teachers are trying to help students move ahead in their  language 

development. Moreover, the correction depends on the aim of activities.  If the focus is 

on accuracy, the teacher's control and correction will be tight and if the focus is on more 

fluency then the teacher's direct control and correction will be less. 

     That being said, the issues for teachers when it comes to correction, boil down to these 

definitive rules: 

1. accuracy and fluency: these should combine to make for good communication; if lack 

of accuracy hinders communication, the speaker doesn’t achieve anything by carrying 

on. 

2. good communication: when this takes place, correction can usually wait; when 

communication is poor or non-existent, step in more quickly. 

3. correcting errors: errors related to the topic of the lesson and which stop 

communication should receive the most attention. 

       Error correction performed by the teacher followed by a feedback is a usual part of 

most traditional and even non-traditional school approaches. In our point of view, the 

purpose of language teaching is to turn the process of error correction into an automatic 

process.  

       We have developed several techniques that encourage self-check, provide the 

necessary tools for self-editing and proofreading and develop critical thinking and 

independence. The positive “side effect” of this approach is that evaluation gradually 
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becomes an internal rather than external process, shifting the focus from grades to self-

check and diminishing the tension caused by grades. 

1. Define what a “mistake” is. A mistake is a misuse of the rule/s that has already been 

studied and exetcised. A mistake is not a wrong use of rule/s or vocabulary that has 

not yet been studied in class. 

2. Provide a checklist of the typical mistakes.  

3. Provide any visual materials that can improve mistakes correction, such as charts, 

tables, pictures, lists. 

4. Using colourful markers. 

5. Structure reference materials, such as grammar rules, vocabulary, etc. in a way that 

students can easily access the necessary “help” page. 

6. Always discuss corrections.  

7. In your final error check highlight mistakes, provide suggestions and create a list of 

repeating mistakes. 

       Jack C. Richards and Charles Lockhart [2] propose giving two types of feedback  on 

spoken language. There are feedback on content and feedback on form. Feedback on 

content includes vocabulary errors, errors of grammar or pronunciation.  

On the other hand, we  points out that feedback on form should consider:  

− whether learners errors should be corrected;  

− which kinds of learners errors should be corrected;  

− how learners errors should be corrected discusses some error types; 

− over-generalization: learners create a deviant structure on the basis of his 

experience of other structures in the target language;  

− ignorance of the rule restrictions: failure to observe the restrictions of existing 

structures; 
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− incomplete application of rules: the occurrence of structures whose deviancy 

represents the degree of development of the rules required to produce acceptable 

utterances;  

− false concepts hypothesized: faulty comprehension of distinctions in the target 

language. By repeating the error over and over, the error gets permanent in the 

learners speech. According to Peter James [3], "the learners know they make 

mistakes, but, of course, they don't know where the mistakes are, they don't know 

the importance of their mistakes and even when this is explained, they repeat 

them." 

       Jack C. Richards and Charles Lockhart [2] provide some strategies of giving 

feedback on content and feedback on form. There are some strategies to give feedback on 

content : 

− acknowledging the correct answer; 

− indicating an incorrect answer; 

− praising; 

− expanding or modifying a student's answer: the teacher can provide more 

information or rephrasing the answer to an incomplete or vague answer.  

− repeating;  

− summarizing;  

− criticizing.  

           Some strategies to give feedback on form:  

− asking the student to repeat what he or she said; 

− pointing out the error and asking the students to self-correct; 

− commenting on an error and explaining why it is wrong, without having the student 

repeat the correct form; 

− asking another student to correct the error;  
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− using a gesture to indicate that an error has been made. 

     The class feedback session is when teachers usually address errors and give praise, so 

it’s really important to schedule time for this in your lesson plan. During this part of the 

lesson you can highlight areas where students got things wrong and deal with the 

problems by briefly re-teaching a pertinent point or by prompting self and peer 

correction. Feedback involves the whole class offering suggestions or listening. 

     A lack of feedback leaves students wondering whether or not they were successful or 

actually overconfident. 

     So, you can carry out class feedback at various times: 

−  at the end of an activity: immediately after the students finish an activity, you can round 

things up with a review, praise and correction session. Use this as an opportunity to weed 

out any emerging problems in using the target language before you begin the next 

activity.  

−  at the end of the lesson: students may be making significant errors not related to the topic 

of the day that still require attention. Handling this at the end of the lesson prevents going 

off on a tangent to the detriment of your lesson plan. 

−  after written homework: when you’ve completed the delightful task of marking all your 

students’ written work, make a note of recurring errors and have a dedicated feedback 

session about them. If several students have the same problems, it may indicate that 

something got left out when you taught that point. 

−  at the end of the week: repetition is a great way to remember things, so make a note of 

the errors that came up during the week and have a Friday review. This should help you 

to assess whether the students really got the point [4]. 

     Error correction performed by the teacher followed by a feedback is a usual part of 

most traditional and even non-traditional school approaches. In our point of view, the 

purpose of language teaching is to turn the process of error correction into an automatic 

process. 
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Метод керованого читання забезпечений сприяти розвитку навичок читання та 

диференціювати навчання у тих студентів, які займаються в невеликих групах. 

Заняття в таких групах дозволяє навчати учнів таким чином, щоб вони були більш 

орієнтовані на конкретні потреби та прискорити опанування новими знаннями. 

Кероване читання дає викладачеві можливість залучати різні стратегії читання на 

усіх етапах вивчення іноземної мови. 

 Кероване читання має декілька тлумачень в науковій літературі, але Буркінс та 

Крофт [1] визначають такі його основні елементи: 

• Робота з невеликими групами 

• Прийняття до уваги здібність студента до читання тексту 

• Надання кожному студенту в групі однакового тексту 

• Уведення тексту за допомогою відповідних завдань чи  вправ 
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• Прослуховування читачів 

• Заохочення студентів до інтеграції різних стратегій читання 

• Залучення студентів до бесіди про зміст прочитаного 

Мета керованого читання полягає в тому, щоб допомогти студентам розробити 

стратегії для самостійного опрацювання навчального матеріалу. Робота 

фокусується на процесах, які є пов'язаними з читанням, а саме, на перевірку 

інформації про значення прочитаного, а не на вивчення значень конкретних слів 

тексту. Під час керованого читання викладач відстежує процес читання і перевіряє, 

що зміст є зрозумілим та студенти можуть засосувати отримані знання на практиці 

[2]. 

В методичній науці пропонуються такі етапи підготовки до керованого читання.  

1. Оцінити рівень володіння мовою для того, щоб визначити рівні читання в 

навчальному процесі. Для досягнення поставленої навчальної мети бажано, щоб 

студенти добре розуміли зміст прочитаного та мали достатні навички читання. 

2. Викладач повинен брати до уваги рівень знань студентів у групі. Слід, у разі 

необхідності, поділити студентів на менші групи для того, щоб урахувати їхні 

навички читання та знання іноземної мови. Поділ на групи має бути гнучкими та 

враховувати поступове підвищення рівня володіння мовою.  

3.  Варто обрати такий текст, який дасть учням змогу зосередитися на  процесі 

читання. Йдеться про визначення складності тексту, добір текстів має враховувати 

рівень групи (груп) та містити незначну кількість незнайомих слів. 

Кероване читання є ключовим компонентом навчання іноземним мовам. Воно 

може залучатися як на первинному, так і на проміжному рівнях вивчення мови. 

Незважаючи на позитивні аспекти цього типу читання, існують також дві основні 

проблеми, які постають на кожному рівні. За словами Ірен Фунтас і Гей Су 

Піннелл, певна кількість студентів охоче працює лише з простими текстами, 

використовуючи базові навички читання, тоді як інші студенти можуть працювати 

з більш складними текстами та опановувати складніші вміння та навички. Крім 

того, всі студенти мають потребу в навчальній підтримці, щоб вони могли 

розширити свою компетенцію через більшу різноманітність текстів, що стають все 
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складнішими [3]. Таким чином, для того, щоб успішно реалізувати метод 

керованого читання з урахуванням потреб усіх учнів, потрібно приділити значну 

увагу плануванню та організації навчального процесу. Водночас,  мета вчителя 

полягає в тому, щоб прагнути забезпечити максимально ефективне навчання і 

врахувати відповідність складності матеріалу наявним здібностями студента. 

Матеріали повинні забезпечити такий рівень складності, який є “правильним” для 

студентів. Кероване читання передбачає комплексний підхід до планування заняття 

та розробки і виконання відповідних завдань. 

Важливим компонентом читання на занятті є вибір тексту; він має відповідати 

цілям та потребам учнів. Тексти не повинні обиратися для того, щоб лише 

тематично відповідати меті заняття. Навпаки, тексти повинні бути настільки 

різноманітними, щоб студенти могли застосовувати широкий спектр стратегій 

читання протягом роботи з матеріалом.  

Традиційно, основні етапи роботи з текстом полягають у: поданні тексту до 

читання,  читанні тексту, який трохи перевищує рівень знання мови і з часом, 

викладач пропонує складніші тексти для опрацювання та перевірці розуміння 

прочитаного.  

Як виглядає керований урок читання?  

Викладач будує схему, встановлює мету для читання і попередньо переглядає 

текст зі студентами стосовно створення прогнозів щодо змісту тексту, уведення 

нових слів і понять, обговорення різних функцій тексту а також можливого аналізу 

структури тексту. Цей процес, як правило, передбачає бесіду в режимі 

T→S1→S2→S3.  Якщо текст супроводжується фотографіями, то  можна спробувати 

передбачити, про які події йтиметься. Студенти читають самостійно в межах групи. 

Протягом ознайомлення з матеріалом викладач може запитати студентів про 

можливі труднощі, заохочувати учнів перечитати певний уривок знову, або 

використовувати певні стратегії читання. Потім відбувається обговорення 

прочитаного з метою перевірки розуміння змісту та закріплення нових лексичних 

одиниць. Якщо дозволяє час, студенти працюють з новою лексикою або виконують 

письмове завдання на базі тексту. 
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Існують три моделі керованого читання, які можуть бути використані на основі 

наведеної вище структури залежно від рівня навчальної програми.  

• Початкова модель. У цій моделі уведення текст, процес читання, та 

відповідь на завдання відбуваються загалом протягом одного заняття.  

� Перехідна модель як правило, для передбачає два заняття. Перший, в 

основному,  зосереджується на уведенні книги / тексту, визначенні стратегії 

читання  та самостійному читанні. Оскільки книги / тексти на цьому етапі 

зазвичай більші за обсягом та складніші, неможливо прочитати всю книгу за 

одне заняття. Решту книги / тексту слід прочитати до другого заняття, на 

якому перевіряється та обговорюється зміст прочитаного.  

� Вільна модель присвячена не читанню тексту чи уривків книги на 

занятті, а дискусії про зміст прочитаного. 

Кероване читання дає студентам можливість застосувати ті навчальні стратегії та 

вміння, якими вони вже володіють, до нового тексту. Незважаючи на підтримку 

викладача, кінцевою метою є навчити незалежному самостійному читанню і 

можливості читати різні тексти та розуміти їх.  

Таким чином, кероване читання: 

• допомогає студентам зрозуміти, що процес зорового сприйняття тексту включає 

в себе мислення та розуміння; 

• розвиває навички та уміння, необхідні для читання текстів різних за темою, 

жанром тощо; 

• підвищує здатність студентів самостійно вибирати види читання та 

застосовувати їх для розуміння змісту тексту; 

• розвиває критичне мислення. 
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In the recent decades we have been witnesses of a rapid growth in the field of 

information and communication technologies (ICT) development. New technologies have 

been infiltrating all parts of everyday life, changing and modifying the ways of people 

communicate, work, spend their leisure time and also study. The generation of young 

people who have been surrounded by digital devices since their early childhood is 

generally considered to differ from the preceding generations. 

This article emphasizes the importance of using new technologies in the process of 

teaching a foreign language. Today ICT has affected almost every aspect of our world, 

from trade to education. ICT influence has changed the daily lifestyle of many people 

(Martin Diaz, Sancristobal, Gil, Castro & Peire, 2011; Ceyhan, 2008). The increasing 

introduction of ICT in the Universities is currently evidence. Thereby, the Universities, 

trying to accommodate to the needs of today's society, prepare for the future challenges, 

the opportunities and benefits of new technologies. The use of ICT in a University 

teaching practice is seen as a necessity facing the adaptation to the world higher 

education area.  

In education, ICT has proven to be a great support to both teachers and students. 

ICTs enable the acquisition, production, storage and processing, reporting, recording and 

presenting information in the form of voice, images and data contained in nature acoustic 

signals, optical or electromagnetic. ICTs include electronic as a base technology that 

supports the development of telecommunications technology, computers and audiovisual 

(Duta, 2012). The digital technologies of information and communication have a growing 
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role in the process of teaching a foreign language, demanding setting up new spaces and 

learning environments and new roles and job roles in teachers. Digital learning is an 

effective teaching method to enhance students’ learning experience. It emphasizes a high 

quality teaching experience and provides access to challenging contents, feedback 

through formative assessment, and self-learning opportunity at student’s own pace.  

Since the emergence of the new technologies and especially the Internet, have not 

stopped generating opportunities, projects, platforms and initiatives that have to do with 

learning. According to Seljan, Berger, Dovedan (2004), the Internet and the World Wide 

Web have provided an incredible language learning applications, offering a wide variety 

of educational programs, resources, software, journals, organizations, software tutorials 

including all types of exercises for grammar drills, vocabulary, listening and 

pronunciations exercises, games, electronic dictionaries, etc. 

The possibilities of the Internet are: 

• A teacher can choose in advance authentic reading materials on the subject matter 

of the oral speech; 

• it is possible to record audio information; 

• it is possible to hold an oral discussion of the received e-mail letters from project 

partners;  

• it is possible to perform first in groups a discussion, a dispute on a particular 

problem of the information obtained from Internet resources, and then organize a 

general discussion of it in the entire class; 

• it is possible to conduct linguistic analysis of certain communications, whether oral 

or written utterances of native speakers, e.g. idioms, proverbs, sayings, neologisms 

reflecting the specificity of functioning of language in the culture of the people; 

• it is possible to use at least partially the artistic works of authors of the country of 

the target language received from the virtual library;  

• it is possible to use the electronic grammar books and lexical reference books, 

dictionaries, reference books of cross-cultural nature, the materials of distance 
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learning courses, available for inclusion in a lesson. It is particularly interesting to 

use the Internet when working on a project.  

This allows creating at the lesson of a foreign language a research creative 

atmosphere where every student is involved in an active cognitive process on the basis of 

the methodology of cooperation. 

Here we should emphasize that each teacher applying ICT at foreign language 

lessons, should be aware that any educational technology should meet the following 

methodological requirements: 

• conceptuality: the scientific concept that includes psychological and socio-

pedagogical substantiation of the achievement of educational goals; 

• consistency: the presence of all characteristics of the system(the logic of the 

process, interrelation of all its parts, integrity); 

• efficiency: ensuring results that match educational standards; 

• flexibility: the ability of variations in the content to ensure comfort and freedom of 

interaction between the teacher and students with the specific pedagogical reality; 

• dynamics: the possibility of development or transformation of technology; 

• reproducibility: the possibility of the use of technology by other teachers in this 

educational institution or in others.  

As a result, a comprehensive study found that the most effective for the 

development of linguistic and communication competence of students are the following 

types of ICT: PowerPoint presentation or Prezi, correspondence by e-mail, training 

programs on CD-ROM and Internet resources. 

The integration of  ICT  in  the  process  of  teaching  a  foreign  language  makes  

it  more  dynamic,  information-intensive,  helps  efficiently  organize the learning 

process, increases the efficiency of formation of communicative competence, provides a 

positive motivation of learning and cognitive activity of students, facilitates the activation 

of independent work of students. Internet tools can provide opportunities for students to 

find information, collect their own materials, communicate, create meaning, and evaluate 

the final outcome. Students with self-directed learning practices will create an active 

learning environment, as identified by Batchelder (2010). 
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     Сучасні тенденції розвитку України у всесвітньому процесі глобалізації ставлять 

перед собою вимогу модернізації освітніх процесів у вищій школі з метою 

посилення підготовки майбутніх фахівців, удосконалення її якості, підвищення 

професійного рівня.  
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     В умовах суспільної демократизації та гуманізації виникає потреба у появі 

нових вимог до особистісно-професійних якостей фахівців із вищою освітою. 

Перед сучасною українською освітою постало непросте подвійне завдання: 

зберегти всі позитивні здобутки та досвід української освіти і збагатити його 

інноваційними досягненнями європейських освітніх середовищ, гармонійно 

узгодити їх з українськими [2]. 

     Одним із провідних напрямків вищої освіти в Україні є модернізація 

навчального процесу. Упровадження сучасних методик викладання вимагає змін у 

системі законодавчого і нормативно-правового регулювання вищої освіти з ура-

хуванням вимог європейської системи стандартів та сертифікації, які сприятимуть 

розвитку національних та культурних цінностей.  

     Питанням розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції 

цікавиться чимало дослідників, серед яких В. Кремень, О. Поступна, Ю. Грищук, 

А. Коробкова, Н. Воєвутко, В. Шинкарук та ін. 

     Сьогодні одна із основних проблем системи освіти в Україні полягає у 

невідповідності стандартів освіти потребам країни. Саме на подолання цієї 

неузгодженості повинна бути спрямована модернізація освітніх процесів. Науковці 

виокремлюють три причини реформування освіти. Першу причину реформування 

освіти називають загальною (глобальною), оскільки процеси освіти в усіх країнах 

пов’язана в першу чергу із цивілізаційними змінами [5, c. 37]. Другою причини 

реформування в галузі освіти називають соціально-економічні трансформації, які 

відбуваються у різні періоди в країнах. Зміна політичного устрою, механізмів 

господарювання, формування фінансових ринків призводить до необхідності 

реформування освіти як найбільш масового соціального інституту розвитку люд-

ського капіталу, формування суспільної свідомості і свідомості кожного 

громадянина суспільства. Третьою причиною реформ в освіті України можна 

виокремити її намір приєднатися до європейського інтегрованого економічного та 

освітнього простору [5, c. 37-38]. 

     Відповідно до сучасних методик навчання іноземним мовам студентів 

юридичних спеціальностей у закладах вищої освіти Європи все більшої 
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популярності набувають програми Smart сlass (My class). Суть проведення такого 

роду занять полягає у комбінованій методиці та залученні декількох фахівців в 

одній і тій самій групі (з граматики, аудіювання, ораторського мистецтва тощо). 

Навчальна програма такого курсу розписана таким чином, що тема кожного 

окремого заняття (пари) є стисло викладеною та завершеною. Тобто під час такої 

пари з іноземної мови викладач проходить зі студентами конкретну закріплену 

саме за ним лексичну або граматичну тему. Практичні завдання на закріплення 

пройденого матеріалу студенти отримують для самостійного опрацювання, за 

результатами якого проводять проміжні тестування. Тема наступного заняття 

(пари) змінюється та може змінюватися викладач. 

     На думку розробників такої навчальної програми, яка наразі поширена у 

закладах вищої освіти Словаччини для студентів юридичних спеціальностей, 

упроваджений підхід дозволяє студентам швидше позбутися комунікативного 

бар’єру та розвинути навички монологічного та діалогічного мовлення. Також 

позбавляє упередженого ставлення до студентів з боку викладача, адже в одній 

групі дисципліну викладають у середньому 2 – 4 різні лектори, серед яких і носії 

мови. Зазначена методика дозволяє не лише оптимізувати обсяг необхідного для 

певного рівня матеріалу, але і призвичаїтись студентам немовних спеціальностей 

сприймати та реагувати на іноземну мову різних мовців з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей.  

     Комбінована методика проведення таких занять дає змогу поєднувати, 

наприклад, лекції з граматики для кількох груп з практичними лексичними та 

мультимедійними заняттями для окремих груп студентів. На нашу думку, з одного 

боку, це ускладнює процес розподілу компетенцій між викладачами, але водночас 

ефективно впливає на опанування іноземними мовами студентами нефілологічних 

спеціальностей. 

     Безумовно, наразі ситуація з вивченням іноземних мов в Україні суттєво 

відрізняється від європейських країн. Адже студенти, які вступають на немовні 

спеціальності до закладів вищої освіти в Європі володіють іноземною мовою 

мінімум на рівні В1, а за час навчання мають досягти рівня В2, С1. За результатами 
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вступної кампанії 2018 року фактичні знання абітурієнтів не відповідають 

європейським вимогам [8, c. 424-425]. 

     Ми вважаємо, що позитивний досвід сучасних комбінованих європейських 

методик та програм із навчання іноземним мовам студентів-юристів Smart сlass (My 

class) можуть частково бути застосовані під час освітнього процесу у закладах 

вищої освіти України з подальшою їх модернізацією та пристосуванням до потреб і 

вимог сьогодення.  
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     Відомо, що, успішність процесу вивчення англійської мови та отримання 

результатів залежить від інтелектуальних, мотиваційних та особистісних факторів. 

Мотивація визначається як психофізіологічний процес, який спрямовує до дій, 

керує ними та визначає напрямок діяльності. Це – здатність людини до 

діяльністного задоволення своїх потреб. Психологічні основи діяльністного 

підходу були закладені видатними вченими-психологами А.Н. Леонтьєвим та С.Л. 

Рубінштейном. Вважається, що без достатньої мотивації навіть найздібніші учні не 

зможуть досягти успіхів і реалізувати довгострокові цілі.  
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     У мотиваційний процес у навчанні залучені обидві сторони – вчитель (викладач) 

і учень (студент). Вчитель (викладач) створює необхідні умови для вмотивованості 

учня, він (вона), у свою чергу, визначає для себе особистісну вмотивованість (чи 

невмотивованість) для вивчення іноземної мови. Роль вчителя (викладача) полягає 

в успішному впровадженні навчального матеріалу, виборі оптимальних форм та 

методів для його подачі та засвоєння учнями, пробудженні їхньої зацікавленості та 

націленості на результат. На вмотивованість учня (студента) впливають його 

оточення – колектив, родина, друзі, його особистий досвід, контекст навчання, його 

інтереси та схильності, почуття та емоції, статус у колективі. Тобто мотиви учня 

(студента) можуть бути як зовнішніми, та і внутрішніми, які залежать від його (її ) 

особистісних характеристик.  

     Зовнішня (extrinsic) мотивація означає необхідність засвоювати навчальний 

матеріал, передбачений навчальним планом та навчальними програмами і може 

стосуватися системи нагород і покарань. Внутрішня (intrinsic) лежить у сфері 

психіки, почуттів та емоційної реакції, наприклад у задоволенні при отриманні 

нових знань та умінь чи завдяки самореалізації. 

     Представники закордонної психологи W.Е. Lambert и R.C. Gardner окрім 

зовнішньої та внутрішньої мотивації розглядають й глобальну, ситуаційну, 

інтеграційну та інструментальну мотивацію. Наприклад, інструментальна 

мотивація пов’язана з практичними цілями, а інтегративна виражається через 

зацікавленість мовою, країною мови, народом тощо. 

     Мотивацію також характеризують як позитивну і негативну. Негативна 

мотивація означає відсутність будь-якого бажання вчитися. Позитивна мотивація 

означає бажання самої людини навчатися і докладати для цього зусиль. Дитині 

шкільного віку буває складно знайти свої внутрішні потреби у вивченні англійської 

мови, і тут велику роль можуть зіграти як родина, так і, у першу чергу, викладач. 

Саме від вчителя чи викладача залежить, які методи і форми він підбере, щоб 

викликати, по-перше, зацікавленість учня, і, по-друге, вмотивувати його на не дуже 

простий процес вивчення мови. Важливе також особистісне ставлення до кожного з 

учнів, урахування його інтелектуальних, психоемоційних та ситуативних 
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особливостей. У більш дорослому віці студенти можуть самостійно визначити для 

себе мотиваційні фактори, наприклад, для подальшої кар’єри, професійного 

розвитку, спілкування, наукової діяльності. 

     Розрізняють  також стійку та нестійку мотивацію. Стійка мотивація засновується 

на основних потребах людини фізіологічного, когнітивного, психоемоційного, 

естетичного характеру, що триває довгий час, тоді як нестійка мотивація 

локалізована у часі, темпоральна.  

     Для оволодіння іноземною (англійською) мовою необхідно створювати у учнів 

(студентів) стійку позитивну як внутрішню, та і зовнішню мотивацію, оскільки цей 

процес є постійним удосконаленням знань, умінь і компетентностей учнів. 
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Сьогодні, коли дуже часто економічні обставини примушують професіонала 

міняти не лише місце роботи, але і саму професію, важливим стає не просто 

володіння певним об’ємом знань, а особистість, що здатна до їх самостійного 

придбання, яка відчуває в цьому потребу і уміє застосовувати знання на практиці. 

Саме тому сьогодні на перше місце у вищий професійній освіті виходить завдання 

формування компетентного фахівця: фахівця, який має необхідні для здійснення 

професійної діяльності компетенції − загальнокультурні, загальнопрофесійні і 

спеціальні. Якщо замислитися, сьогоднішній підхід до вищої професійної освіти 
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націлений на формування компетентної особистості професіонала, здатного 

здійснювати практичну професійну діяльність не в абстрактному штучному 

середовищі, а в реальному суспільстві − з його цінностями, нормами, мораллю і 

законами. Таким чином, мета вищої професійної освіти − формування гармонійної, 

повноцінної особистості, що має необхідний для успішного функціонування в 

суспільстві і в конкретній професійній сфері набір компетентностей. При цьому 

основою для усього навчання і особистого зростання є мовна особистість. 

Своєчасним є розробка Концепції мовної освіти в Україні. Основна ідея полягає у 

формуванні багатомовної особистості, яка досконало володіла б не тільки рідною 

мовою, а й однією чи кількома іноземними.  

Поняття «мовна особистість» активно й детально досліджувалося у працях 

багатьох вчених (Ф. Бацевич, Г. Богін, В. Виноградов, О. Залевська, І. Дроздова, Ю. 

Караулов, Л. Мацько, Л. Паламар, М. Пентилюк, Т. Симоненко, О. Шахнарович та 

ін.) і трактується ними по-різному.  

Мовна особистість розглядається як цілісний концепт, зумовлений 

взаємопов’язаними складовими з позицій мовної свідомості і мовленнєвої 

професійної діяльності [1, 2, 4]. У понятті мовної особистості фіксується зв'язок 

мови з її індивідуальною свідомістю, з її світоглядом. Будь-яка особистість виявляє 

себе і свою суб'єктність не тільки через предметну діяльність, а й через 

спілкування, яке неможливе без мови і мовлення. Мовна особистість має рівневу 

організацію. Людина в своєму мовному розвитку поступово переходить від більш 

низького рівня мовної особистості до вищого. Так, наприклад, за концепцією Ю.М. 

Караулова [3], мовна особистість складається з трьох рівнів:  

— вербально-семантичного;  

— лінгво-когнітивного (тезаурусного);  

— мотиваційного (прагматичного).  

В процесі оволодіння вищою професійною освітою відбувається розвиток 

особистості, у тому числі і мовної особистості, основи якої вже сформовані в 

процесі усього попереднього життя студента.  
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Навчання іноземній мові як необхідній умові успішності повинно враховувати 

формування вторинної мовної особистості з новою вербально-асоціативною 

мережею, новою картиною світу і новим мотиваційним рівнем. Природньо, що 

процес навчання іноземній мові повністю контролюється і моделюється. Ретельно 

відбирається учбовий матеріал − необхідна лексика і граматика, планується 

черговість засвоєння і система вправ. При цьому виявляється, що зусилля 

викладача спрямовуються на формування у навчаємого вербально-асоціативної 

мережі. Викладач бачить своє завдання в тому, щоб навчити студента дізнаватися 

нових слів і граматичних структур, правильно вживати їх. Звертаючи увагу на 

обмеженість у часі, необхідно ретельно відбирати мовний матеріал, враховувати 

професійні і особистісні потреби навчаємих − вікові, культурні, 

загальнопрофесійні, спеціальні.  

Отже, учбовий матеріал повинен включати як мінімум три компоненти: 

загальновживана лексика і базові граматичні структури, загальнонаукова лексика і 

елементи наукового стилю, спеціальна професійна лексика. Саме цим обумовлена 

сьогодні наявність професійно-орієнтованих учбових комплексів : для економістів, 

юристів, психологів, математиків і т.ін. Тематичний підхід до навчання лексиці 

більшою мірою буде сприяти формуванню мовного тезауруса, тобто певних 

фрагментів іншомовної мовної картини світу. Слід зазначити, що ндивідуально-

особистісна картина світу (як мовна, так і немовна) завжди в достатній мірі 

фрагментарна і як найповніше сформована в сфері повсякденного життя, а також в 

сферах професійної діяльності і особистих інтересів.  
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На сучасному етапі навчання іноземній мові значна роль надається не тільки 

комунікативній компетенції, але й міжкультурній компетенції, оволодіння якою 

сприяє здійснення контактів у мовному середовищі. Серед завдань, що стоять 

сьогодні перед вищою школою, найголовнішими є розширення можливостей для 

вивчення мов, різноманітності мов, а також цілей та змісту освіти. 

Проблема вивчення іноземної мови у різних типах навчальних закладах 

цікавила багатьох науковців, зокрема О. Безкоровайна, Е. Бібікова, Л. Вікторова, 

С. Козак, З. Корнєва, Є. Костик, А. Мартинюк, Л. Мороз, С. Ніколаєва, 

І. Онуфрієва, І. Секрет, О. Тарнопольський, О. Тинкалюк, В. Тупченко, Ю. Ященко 

та ін.. Однак, сьогодні проблема формування іншомовної мовленнєвої діяльності у 

професійній підготовці студентів залишається відкритою для багатьох дослідників, 

які постійно знаходяться у пошуку її вирішення. 
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За умов вступу України до європейського освітнього простору особливо 

важливого значення набуває практичне володіння іноземними мовами, що є 

невід’ємною складовою сучасної підготовки фахівців вищих навчальних закладів. 

Основною метою навчання іноземної (англійської) мови у закладах вищої 

освіти є досягнення студентами практичного володіння цією мовою на різних 

етапах її вивчення, тобто підготовка студентів до спілкування (усного та 

письмового) іноземною (англійською) мовою. 

У кожному вищому навчальному закладі формування іншомовної 

мовленнєвої компетенції студентів відбувається по-різному, зокрема це залежить 

від фаху фахівця та від навчальних планів і програм, які затверджуються на 

кожному факультеті (інституті) деканом (директором), а також рішенням Вченої 

ради навчального закладу щодо вивчення іноземної мови як елективної чи 

обов’язкової дисципліни. Безумовно це викликає ряд питань, які постають перед 

викладачами з іноземної мови. Адже формування іншомовного мовлення студентів 

повинне бути систематичним, і не вивчатися лише на 1 курсі, а потім після 

четвертого складати вступний іспит до магістратури. Звісно, що результат такого 

навчання матиме низький рівень підготовки студентів. Аналіз навчальних планів 

Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету показав, що 

вивчення іноземної мови складається із двох етапів: на першому курсі «Іноземна 

мова» та на І курсі магістратури – «Іноземна мова». У навчальних планах вони 

винесені як факультативні (елективні) заняття. Так як елективні заняття – це 

академічні предмети, які входять до навчальних планів, але не є обов'язковими для 

всіх студентів. Чи буде ефективність від вивчення такої дисципліни студентами? 

Безумовно, вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти повинно відбуватися 

поступово на кожному курсі. Відсутність вивчення іноземної мови на других, 

третіх і четвертих курсах та недостатня кількість годин призводить до поверхового 

засвоєння матеріалу [3, c. 89]. Це в свою чергу свідчить про порушення системного 

та послідовного формування мовної компетенції студентів на заняттях з іноземної 

мови.  
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Важливим у вивченні мови є систематичність і послідовність, поетапність її 

вивчення не як факультативної, а навчальної дисципліни. Елективні заняття тут 

слід розглядати як додаткові, для удосконалення мовних навичок студентів. 

Вважаємо, що у закладах вищої освіти іноземна мова повинна вивчатися 

студентами на кожному етапі їхнього навчання, що допоможе ефективніше 

сформувати іншомовну мовленнєву діяльність у їхній професійній підготовці. 

Тому, основним завданням курсу «Іноземна мова» слід визначити так: навчити 

студентів застосовувати набуті в школі знання з іноземної мови та удосконалювати 

іншомовному мовленнєву діяльність у їхній професійній підготовці, що передбачає 

практичне володіння цією мовою, тобто підготовка студентів до спілкування 

(усного та письмового) іноземною (англійською) мовою. Практичне володіння 

англійською мовою потребує наявності таких умінь в різних видах мовленнєвої 

діяльності, які після закінчення курсу можуть: читати неадаптовану літературу за 

фахом для отримання необхідної інформації; брати участь в усному спілкуванні 

англійською мовою за обсягом матеріалу, який передбачений програмою. У 

процесі досягнення цієї практичної мети реалізуються загальноосвітні та виховні 

завдання навчання мови, а саме підвищити загальноосвітній рівень студентів та 

розширити їх кругозір.  

В той час як середня школа закладає основи володіння іноземною 

(англійською) мовою, вищі навчальні заклади здійснюють професійно орієнтоване 

навчання майбутніх фахівців, тобто здійснюється перехід від навчання іноземної 

мови до її застосування на практиці, до використання її фахівцями як засобу для 

отримання та обміну потрібною інформацією, для читання та розуміння 

професійної літератури широкого профілю. 

На першому етапі вивчення іноземної мови слід формувати та 

вдосконалювати основні мовленнєві навички та вміння, необхідні для досягнення 

мети навчання, для ознайомлюючого та вивчаючого читання, а також для 

монологічного та діалогічного мовлення. В кінці першого етапу вдосконалюються 

та практично застосовуються студентами мовленнєві навички та вміння, набуті на 
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першому курсі. Навчання іноземної мови на цьому етапі будується на чотирьох 

видах комунікативної діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.  

В кінці вивченої дисципліни «Іноземна мова» студенти повинні знати: 

лексичний мінімум по тематиці курсу; країнознавчі реалії англійської мови в 

соціокультурній галузі; граматичні структури, що є необхідними для гнучкого 

вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння та продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах. Студенти повинні 

вміти: здійснювати аудіювання текстів в межах програмної тематики; читати та 

розуміти основний зміст тексту в межах програми; застосовувати набуті знання в 

усному та писемному мовленні; вести бесіду-діалог відповідно до програмної 

тематики; здійснювати письмовий переклад з англійської мови на українську та 

навпаки текстів, що відповідають тематиці курсу; аналізувати граматичні явища 

іноземної мови та відшукати адекватні йому відповідники в рідній мові. 

Наступним кроком у продовженні вивчення іноземної мови у закладах вищої 

освіти слід запропонувати дисципліну «Іноземна мова за фаховим спрямуванням». 

Метою її вивчення є оволодіння мовленнєвою компетенцією, що включає в себе 

гармонійний, всебічний розвиток особистості через поглиблене вивчення фахової 

термінології англійською мовою, удосконалення мовних навичок професійного 

спілкування. У процесі вивчення цієї дисципліни нами поставлено такі завдання: 

навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в тематичних рамках 

фахової англійської мови; вивчення основних відмінностей британського та 

американського варіанту мови, їх варіативності щодо вимови, орфографії, 

граматики та лексичних одиниць; систематизація набутого за попередні роки 

вивчення мови граматичного матеріалу, необхідного для навчання англійської 

мови; збагачення лексичного запасу шляхом розширення ситуацій спілкування у 

професійній сфері суспільних взаємовідносин; ознайомлення студентів з 

британським способом життя, їхніми традиціями, звичаями, мовленнєвим 

етикетом. Англійська мова має практичне спрямування, що дає змогу студентам 

набути професійну та функціональну комунікативну компетенцію у володінні 

англійською мовою. Навчальна діяльність здійснюється шляхом інтеграції 
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мовленнєвих знань, умінь та навичок у рамках тематичного і ситуативного 

контексту відповідно до академічної і професійної сфер студента.  

У результаті вивчення вище зазначеної навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння та продукування широкого 

кола текстів в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для 

офісних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; лексичні 

одиниці (у тому числі фахової термінології), що є необхідними в академічній та 

професійній сферах. А також, вміти: застосовувати набуті знання в усному та 

писемному мовленні; аналізувати граматичні явища іноземної мови та відшукати 

адекватні йому відповідники в рідній мові; розуміти діалогічне та монологічне 

мовлення у межах вивченого матеріалу; вірно писати англійською мовою слова, 

словосполучення та фрази лексичного мінімуму. 

Вище зазначені етапи вивчення іноземної мови слід впроваджувати у І циклі 

вищої освіти. 

Для студентів-магістрів було передбачено навчальними планами вивчення 

«Ділової іноземної мови», що на сьогодні вивчається як факультативна дисципліна 

у Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія Сковороди. Практичне володіння 

діловою іноземною мовою – необхідна умова сьогодення. Адже за допомогою 

ділових документів, листів установлюються офіційні, службові, ділові, партнерські 

стосунки між закладами, підприємствами, державами, а також налагоджуються 

приватні зв’язки між людьми. 

Ділова іноземна мова – одна з дисциплін, яка передбачає вивчення різних 

видів документів іноземною мовою, набуття студентами навичок їх укладання, 

засвоєння етикету бізнес-кореспонденції. Тому, це є невід’ємною складовою 

частиною сучасної підготовки фахівців закладів вищої освіти, зокрема магістрів. 

Мета вивчення ділового мовлення підпорядковується основній меті навчання 

іноземної мови в навчальних закладах, а саме: оволодінню іноземною мовою як 

засобом спілкування, способом двомовного і двокультурного саморозвитку, 

розвитку здібностей студентів використовувати іноземну мову як інструмент у 
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діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Досягнення її передбачає 

взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток студентів засобами 

іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних 

сферах життєдіяльності, в тому числі й у бізнес-сфері. У зв’язку з останнім, стає 

актуальним вивчення курсу ділового іншомовного спілкування як засобу 

самоосвіти у соціально-економічному напрямку, тобто засобу індивідуально 

особистісного ознайомлення із діловим етикетом та культурою ділового мовлення, 

із основами економічних знань та основними поняттями бізнес-сфери, засобу 

знайомства із соціально-економічними реаліями країн, мова яких вивчається. 

У процесі вивчення ділової іноземної мови у закладах вищої освіти постає 

мета оволодіння мовленнєвою компетенцією у сфері ділового спілкування, що 

включає в себе розвиток економічних знань студентів, ознайомлення їх з 

основними положеннями економіки, з вимогами до ведення ділових переговорів, 

оформлення ділової кореспонденції тощо. 

Курс навчання ділового іншомовного спілкування передбачає такі завдання: 

навчання усного діалогічного і монологічного мовлення в тематичних рамках 

бізнес-сфери; навчання читання текстів публіцистичного і науково-популярного 

характеру з метою отримання інформації з теми на рівні повного або часткового 

розуміння; розвиток основ культури й етикету ділового письма та ознайомлення із 

міжнародними стандартами ведення ділової документації (у необхідних 

практичних межах); систематизація набутого за попередні роки вивчення мови 

граматичного матеріалу, необхідного для навчання ділового спілкування; 

збагачення лексичного запасу шляхом розширення ситуацій спілкування у діловій 

сфері. 

Головними методичними принципами вважаються принципи комунікативно 

орієнтованого навчання на основі інтенсивних та сучасних інноваційних методик, 

описаних у працях зарубіжних і вітчизняних авторів і заснованих на дотриманні 

наступності навчання, особистісно орієнтованому спілкуванні, рольовій організації 

навчального процесу, колективній співпраці. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
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синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови, 

лексичний і граматичний матеріал; а також вміти: підтримати діалог у тематичних 

рамках бізнес-сфери, вести ділову документацію тощо. 

З огляду на викладене можна констатувати такі особливості навчання 

іноземної мови на кожному етапі її вивчення: необхідність у безперервному 

навчанні іноземної мови у закладах вищої освіти, не як факультативної а 

навчальної дисципліни, що сприятиме ефективному засвоєнню іншомовної 

комунікативної діяльності; послідовне здійснення комунікативно-пізнавального 

навчання, пов’язаного з підвищенням змістовності мовлення студентів; 

цілеспрямована реалізація принципу індивідуалізації навчання, орієнтована на 

використання іноземної мови в майбутній професійній діяльності студентської 

молоді, здійснення мотиваційного забезпечення навчальної діяльності у закладах 

вищої освіти. 

Таким чином, підготовка майбутніх фахівців з іншомовної комунікативної 

діяльності неможлива без оволодіння хоча б однією із іноземних мов. Адже тільки 

володіння мовою відкриває можливості для повноцінної професійної діяльності в 

усіх сферах. І тому, знання іноземних мов відкриває можливості для майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців не лише працювати на благо нашої країни, але й 

за її межами. 
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В статье рассматриваются ведущие модальности человека при восприятии и передаче 

информации в процессе коммуникации. Автор анализирует особенности восприятия 

и передачи информации людьми с разными ведущими модальностями и дает 

рекомендации по практическому применению полученных знаний в образовательном 

процессе.  

Ключевые слова: модальности общения, психология, профессиональная 

коммуникация. 

Мы не всегда задумываемся над тем, что информацию, которую мы хотим 

донести до собеседника, соответствует его типу восприятия, или его модальности. 

По определению И.М. Кондакова «модальность – это форма отражения 

раздражителя в определенной сенсорной системе (зрительной, слуховой, 

тактильной и т.д.)»[3]. Не секрет, что одни люди лучше воспринимают начитанный 

материал, вторые – представленный наглядно, то есть визуально, а третьим для 

полноты восприятия требуются ощущения и выполнение определенных действий. 
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В этом видны наши предпочтения в восприятии информации – аудиальные, 

визуальные и кинестетические.  

Представим, что перед нами группа студентов, среди которых несколько 

человек лучше воспримут материал в виде нарисованных схем, другим нужно 

будет растолковать и, вероятней всего, повторно проговорить новый материал, а 

третьим потребуется самим что-то расчертить, подвигать или скомпоновать в своих 

записях, и только тогда они усвоят материал. Учитывая индивидуальные 

особенности студентов, условно разделим их на 3 группы по способу восприятия 

информации: визульную, аудиальную и кинестетическую.  

1 группа – визуалисты (или визуалы). Принцип обучения визуалистов - 

«увидел - запомнил». Это студенты, для которых важна зрительная память и опыт, 

образы и слова, описывающие зрительные впечатления. Они думают картинками, 

говорят быстро, громко, чисто. «Выбирают выражения, которые лежат в 

зрительной области: «я вижу, что», «давайте рассмотрим», «покажите», «сразу 

видно, что», «обрисуйте ситуацию», «вырисовывается следующая картина», 

«ясно», и т.д.»[1]. 

2 группа – аудиалисты (или аудиалов). Вся жизнь аудиалистов в 

размышлении и говорении. Они любят проговаривать текст «про себя». Их 

принцип обучения «услышал – проговорил - запомнил». Голос их часто 

мелодичный и ритмичный. «Внимание их проявляется в том, что они 

поворачиваются к собеседнику одним ухом и слушают.»[1]. Преподаватель же 

может реагировать на такое поведение, как на невнимательность. «Чтобы хорошо 

воспринимать и понимать, аудиалист должен смотреть в сторону или вниз 

наискосок. Прямой зрительный контакт может вызывать у него дискомфорт и 

стресс, ухудшить понимание. Любимые выражения аудиалистов лежат в слуховой 

области: «расскажите мне», «давайте поговорим», «давайте обсудим», «я вас 

слушаю», «послушайте», «я хочу вам сказать», «пропустил мимо ушей», «вы меня 

не слушаете», «это звучит, как» и т.д.» [1]. 



242  

3 группа – кинестетики. Жизнь их протекает в действиях и ощущениях. 

Чтобы эффективно воспринять информацию, им нужно пропустить её через себя, 

активизировать её в своих ментальных структурах. Их способ обучения 

«прочувствовал - запомнил». Прямой зрительный контакт с преподавателем может 

вызывать у кинестетиков дискомфорт и ухудшать понимание. Выражения, которые 

употребляют кинестетики, «лежат в области чувств и телесных ощущений: «я 

чувствую, что», «тяжело», «легко», «не давите на меня», «мне нравится», «дело 

движется», «давайте затронем», «вы коснулась», «больное место» и т.д.» [1]. У них 

медленный темп речи, и вообще они воспринимаются медлительными.  

Некоторые психологи, например Сазонов В.Ф., еще выделяют четвертую 

группу – логиков. Особенностью логического канала восприятия «является то, что 

он не опирается на первичное восприятие, а использует информацию, полученную 

по другим каналам. Логический канал является вторичным по отношению к 

описанным выше первичным сенсорным каналам. Этот канал … отражает 

осмысление информации, полученной через другие каналы» [2, с.36]. Логики 

рассудительны, любят язык цифр, фактов и доказательств. Их внимание 

проявляется в том, что они начинают рассуждать вместе с собеседником или 

записывать его высказывания. «Предпочитаемые выражения: «я полагаю», «я 

считаю», «я думаю, что», «понимаю», «я знаю, что», «как известно», «давайте 

рассуждать здраво» и т.д.»[1]. Личное местоимения первого лица («я утверждаю, 

что», «я считаю, что») они заменяют на абстрактные понятия или авторитетные 

источники: «статистика утверждает, что», «науке известно, что», «мое воспитание 

не позволяет мне» и т.д. 

Как мы видим, для каждого человека характерен свой канал восприятия 

информации. Конечно, не существует 100% аудиалистов или визуалистов. У 

каждого человека в разном процентном соотношении активны все три канала 

восприятия, но задействоваться будет, прежде всего, наиболее развитый, и, 

следовательно, наиболее удобный и привычный способ восприятия поступающей 

информации. Хорошо, если ведущая модальность студента совпадает с 
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модальностью передачи информации преподавателя - тогда информация четко и 

адекватно воспринимается студентом. Но мы все разные, и даже если мы 

убеждены, что лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, и пытаемся наглядно 

преподнести какой-то материал, обязательно найдутся студенты, которым лучше 1 

раз (а еще лучше два) услышать, чем 100 раз увидеть.  

Часто мы обнаруживаем разницу в восприятии, когда мы хотим получить 

обратную связь от нашего студента, и с удивлением обнаруживаем, что он как-то 

неправильно всё истолковал. В разговоре преподавателя-визуалиста и студента-

кинестетика или аудилиста неминуема потеря информации или ее неправильное 

истолкование. В процессе преподавании это обозначает снижение эффективности 

занятия. Поэтому для повышения качества преподавания необходимо учитывать 

три основных момента коммуникации: 

1. понимание того, что у нас разные ведущие модальности восприятии 

информации; 

2. умение определять ведущую модальность студента/студентов; 

3. умение доносить информацию в модальности вашего слушателя /студента 

и умение доносить информацию одновременно во всех трех модальностях.  

Учитывая вышеприведенную информацию, приходит понимание, как 

работать с разными группами студентов. Зная, например, что для аудиалистов 

характерен средний темп речи, а для кинестетиков медленный, преподавателю–

визуалисту нужно уметь перестроиться и снизить темп речи, а не предъявлять 

претензии студентам в медлительности. Важно учитывать ключевые слова, 

включающие внимание в разных модальностях, типы заданий, образность и другие 

моменты коммуникации. 

Для преподавателей-лингвистов важно понимать преобладающие 

модальности стран, изучаемого языка. Так, например, в России это визуально-

кинестетическая, в Китае и Вьетнаме – аудиальная, а в Великобритании – 

аудиально-визуальная.  
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Суммируя все вышесказанное, я бы еще раз хотел подчеркнуть важность 

умения преподавателя настраиваться на ведущие модальности студентов при 

подготовке и проведении занятия и в целом, умения доносить информацию во всех 

трех модальностях. 
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В умовах глобальної комунікації проблеми мовної освіти як метаосвіти 

набувають особливої актуальності. Мова й мовна освіта формуються в певному 

соціальному контексті, згідно з яким мова реагує на зміни в суспільстві залежно від 

змін у змісті історичної епохи, а саме від характеру історичних обставин, за яких 

відбувається її функціонування.  Розвиток особистості здійснюється за допомогою 

вивчення мови і в процесі засвоєння індивідом мови як засобу пізнання. 

 Мовна освіта, а також і онтологічні проблеми, економічні, політичні й 

культурні, відображаються в змісті й способі суспільного життя. Процеси, які 

відбуваються в суспільстві, розкривають вимоги, що висуває суспільство до мовної 

освіти в певний період свого розвитку. Мова є одним із чинників розвитку людини, 
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критерієм її професіоналізму, проявом культурних цінностей, засобом спілкування. 

Важливим у вивченні мови є також нове бачення, пов’язане зі зміною суб’єкт-

мовця у співвідношенні  глобальне/локальне.   

У вищій школі існують різні цілі щодо викладання іноземної мови у 

порівнянні з середньою. Вони диктують свою професійну специфіку, а не доробок 

шкільного курсу нормативної граматики. На нашу думку, мовна професійна 

підготовка фахівців є однією з універсалій освітньої реальності. Заклад вищої 

освіти  передбачає вивчення не сукупності правил, а як культуру співжиття в 

суспільстві, картину світобачення. Фахівці  повинні усвідомити, що  мова є не 

лише предметом навчання, а передусім пізнання світу, інтелектуально-культурних 

цінностей нації, є засобом опанування поняттєвою сферою обраної спеціальності, 

навчанням фаху, самопізнанням, розвитку, самоактуалізації і самовдосконалення.   

Сьогодні розширення професійних зв’язків потребує вивчення іноземних 

мов. Глобальні зміни у світовому розвитку не можна ігнорувати. Світовий 

суспільний розвиток такий, що в ньому  переплітаються процеси все більшої 

глобалізації соціальних явищ із наявністю сильних тенденцій зі збереженням 

самостійності, національних інтересів окремих держав. Глобалізація на мовному 

рівні проявляється у тому, що соціально-політичні й економічні реалії суспільного 

розвитку впливають не лише на статус мови, але й на виконувані нею в суспільстві 

функції.  

З розширенням міжнародних зв’язків зростає потреба не лише в глобальних 

знаннях, але і в мовних навичках, оскільки в основі економічної, політичної, 

культурної та інших форм глобалізації знаходиться глобальна комунікація. 

Формування мови міжнародного спілкування детермінує не лише необхідність 

вивчення іноземних мов, але й змушує усвідомити свою національну самобутність, 

глибше оцінити свою культуру і свою мову. У мовній практиці слід врахувати 

етнічні права, етнічну мораль, етнічні забобони й утвердження зміни підходів до 

вивчення іноземних мов, беручи до уваги їх вивчення з метою розвитку 

практичного спілкування між представниками різних культур.  
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Мова в освітньому процесі має значний потенціал, який поки що не 

реалізовано в мовній практиці. У системі освіти мова залишається малоефективною 

доки в основу не буде покладено її розуміння як засобу пізнання, як засіб 

комунікації і як засіб перетворення світу.  

Метою мовної освіти уже не може бути тільки засвоєння мовних знань, умінь 

і навичок, основним у мовній освіті виступає формування здатності до участі в 

міжкультурній комунікації. Міграційні процеси, зумовлені розвитком 

інформаційного суспільства і глобалізацією, змінюють «архітектуру» мовного 

освітнього простору. Виходячи з цього, освітній простір є формою єдності людей, 

що виокреслюється в результаті їхньої спільної освітньої діяльності,  основою для 

якої виступає потреба брати участь у ній суб’єктів щодо опанування  іноземної 

мови.  На мовний простір в умовах інформаційного суспільства впливають, з 

одного боку, фактори власне освітнього простору, що виступає як загальне по 

відношенню до мовного простору, а з другого – специфічні умови формування 

мовного простору. Аналіз мови тісно пов’язується в науковому дискурсі з 

дослідженням свідомості. Одним із перших на такому ракурсі дослідження 

акцентував свою увагу О.Потебня. У сучасних умовах до нього звертається 

Гадамер.  «Мислення, - пояснює Гадамер, - завжди рухається в напрямку, який 

пропонує мова» [1, с. 24]. Мова – не засіб вираження думок, не засіб 

світорозуміння, але спосіб буття людей, спосіб набуття досвіду, і тому 

комунікативний за визначенням.  

Звичайно, людина не повинна обмежувати себе знаннями тільки однієї мови. 

Сучасний освітній простір відкриває нові можливості і потреби опанувати 

декількома іноземними мовами. ХХІ століття – вік бізнесу, новітніх технологій і 

глобалізації світу, які потребують володіння декількома мовами.   

Сьогодення перед нами розкриває можливість доступу до багатомовної 

інформації. Йдеться про «інформаційну» мову, її різноманітність. Автори праці 

«Інформаційна епоха: виклики людині» обґрунтовують тезу  про те, що значна 

частина знань у галузі нових досягнень науки й техніки і новітніх технологій 

презентуються першочергово досить обмеженою кількістю мов провідних країн 
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світової спільноти. Серед яких, зокрема, англійська, російська, німецька, 

французька, а останніми роками навіть прівелює японська, корейська й китайська. 

Але цими мовами володіють не всі мешканці нашої планети. До речі, з 2002 року 

Європейська рада прийняла рішення про те, що кожен громадянин ЄС, окрім рідної 

мови, повинен опанувати дві іноземні. У невеликих країнах, як Люксембург, 

Мальта або Швеція так насправді й є. У великих країнах замість європейського 

мовного багатоманіття, про яке звучать вимоги,  все ж серед іноземних мов домінує 

англійська. 

Поряд із класичною моделлю навчання мови з’являються й нові. В 

інформаційному суспільстві виокреслюється віртуальне навчання мови – мови 

онлайн. Виникла дихотомія класичне / віртуальне вивчення мови. У контексті  

онлайн, яке зараз розглядається як тренд, існують різні програми, тенденції.  

Нині стрімкий розвиток комп’ютерних телекомунікаційних і інформаційних 

систем, засобів мультимедіа мають значний вплив на освіту і призводить до появи 

нових форм викладання мов. Одним із дієвих способів формування іноземної 

комунікаційної компетенції є Веб-проект або телекомунікаційний проект, який 

заснований на використанні інтернет-технологій.  Веб-проект – це спільна, 

навчально-пізнавальна, дослідницька чи ігрова діяльність студентів-партнерів, що 

має загальну проблему, мету, узгоджені методи й способи вирішення проблем, 

спрямованих на досягнення результату й організована на основі комп’ютерної 

комунікації [3]. 

Технології стають головним компонентом сучасного вивчення іноземних 

мов. З’являються електронні програми вивчення іноземної мови. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методи вивчення іноземної мови в Україні 

базуються на Загальноєвропейських Рекомендаціях Європи з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання. Саме тому комп’ютерні інформаційні курс 

англійської мови, розширений курс розмовної американської мови з елементами 

тестових завдань тощо [2]. Саме  одна з таких форм навчання підвищує рівень 

вивчення іноземної мови, стимулює розвиток пізнавальної та творчої активності 

студентів. 
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Вміння працювати з інформацією як рідною, так і іноземними мовами 

забезпечує пріоритетність людини в будь-якій сфері діяльності. Варто зазначити, 

що рівень знань іноземної мови залежить від рівня володіння мовою, яку людина 

вважає для себе рідною, адже саме рідною мовою відбувається процес становлення 

вміння мислити. Сучасне вивчення мови передбачає не лише розгляд її як засіб 

пізнання, необхідне також дослідження мовної освіти як способу організації та 

здійснення  суспільного розвитку. В умовах змін, які відбуваються в суспільстві і в 

самій системі освіти розкривається онтологічний характер змін у мовній освіті; 

специфічні аксіологічні характеристики сучасної мовної освіти; епістемологічні 

основи мовної освіти в контексті оволодіння людиною рідною і нерідною мовами 

та праксеологічна спрямованість самої мовної освіти. 

Ці нові теоретичні стратегії, безумовно, впливають на мовну палітру 

освітньої реальності. 
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Реформи, які відбуваються в Україні, вносять радикальні зміни не лише в 

політику, економіку, а також і в систему вищої освіти.  

Питання формування окремих компетентностей майбутніх правників у процесі 

фахової підготовки у вищих правничих школах стали предметом вивчення в працях 

О. Гомзякової (полікультурна компетентність), Д. Демченко (професійна 

іншомовна компетентність), І. Івашкевич (професійна компетентність), В. 

Савіщенко (деонтологічна компетентність), І. Харченко (термінологічна 

компетентність) та ін. 

На думку вчених теоретиків та практиків (О. Антонова, О. Байбакової, В. 

Беспалька, М. Євтуха, Н. Кузьміної, О. Ломакіної, В. Монахова, Н. Ничкало, Є. 

Павлютенкова, А. Піскунова, М. Розова, В. Сластьоніна), суттєвим елементом 

професійної компетентності та загальної культури сучасного фахівця є 

міжкультурна компетентність, яка виявляється у здатності особистості виходити за 

межі власної культури і набувати якостей медіатора культур, не втрачаючи власної 

ідентичності, в уміннях досягати взаєморозуміння з представниками різних культур 

навіть при посередньому володінні іноземними мовами на основі знань, розуміння 

й дотримання універсальних правил і норм етикету іншомовного спілкування. 

В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток 

особистості, посилення зв’язку змісту навчання з обраною професією особливого 

значення для формування мовної й мовленнєвої компетенції студентів набуває 

вдосконалення змісту вищої освіти [1, с. 4]. Відповідно до Закону «Про вищу 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту вищої 

освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР) пріоритетним 
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завданням вищої школи в Україні є підготовка компетентного фахівця правничої 

галузі – особистості, яка має компетентності, необхідні для розуміння природи і 

функцій права, змісту основних юридичних інститутів, застосування права, а також 

меж юридичного регулювання різних суспільних відносин.  

Міжкультурна компетентність як цілісна система синтезує сукупність знань 

(лінгвістичних, соціокультурних, професійних, культурологічних), умінь 

(вербальної та невербальної комунікації, загальнокультурних та культурно 

специфічних) та ціннісних орієнтацій. Передбачаючи розвинену готовність 

особистості до участі в міжкультурній комунікації, зокрема на професійному рівні, 

міжкультурна компетентність розглядається як результат оволодіння 

загальнокультурною, лінгвістичною, ціннісно-смисловою, країнознавчою, 

соціокультурною та психологічною компетенціями. «Системна якість підготовки 

фахівців відповідатиме міжнародним стандартам щодо основних компетенцій 

сучасного фахівця правничої галузі, адже міжкультурне спілкування є не тільки 

полілогом у сфері культури, туризму, мистецтва, побуту тощо, a ще й комунікацією 

на певному професійному рівні» [3, с. 8]. Поєднуючи різні способи спілкування та 

форми суспільної свідомості, мова виступає основою комунікації. Вона акумулює 

фундаментальні культурно-історичні цінності людства та є показником розвитку 

суспільства. Досвід показує, що перебудувати своє національне мислення значно 

важче, ніж вивчити ті чи інші лінгвістичні форми. Саме тому методичний принцип 

зв’язку викладання мови з вивченням культури країни її носіїв має принципове 

значення у процесі формування міжкультурної компетентності. Вищезазначені 

положення говорять про те, що формування належного рівня міжкультурної 

компетентності у майбутніх юристів неможливе без введення елементів культури у 

процес навчання іноземної мови.  

Основним принципом іншомовної підготовки повинен стати принцип 

взаємозбагачення сильними сторонами іншомовних культур зі збереженням 

власної самобутності та цілісності. Саме цей принцип лежить в основі 

міжкультурної комунікації, формування готовності до якої і визначає педагогічну 
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сутність іншомовної підготовки юриста. Аксіологічна позиція викладача іноземної 

мови щодо розвитку досліджуваної якості полягає в тому, щоб:  розширювати 

комунікативний діапазон студентів за рахунок взаємодії з представниками інших 

культур; стимулювати інтерес до вивчення культурних та ментальних відмінностей 

носіїв мови; зосереджувати увагу студентів на тих сферах життєдіяльності, які 

максимально відрізняються від схожих у рідній культурі та можуть породжувати 

непорозуміння під час спілкування з носіями іншомовної культури;  вчити не 

протиставляти, а порівнювати культурні відмінності, відмовляючись від поспішних 

оцінок та суджень, давати об’єктивну оцінку явищам культури іншого народу;  

виховувати толерантне ставлення до релігії, системи цінностей  представників 

інших культур; розвивати готовність до прийняття нового способу мислення; 

сприяти розвитку аксіологічних установок особистості, збагачуючи їх 

універсальними та національно-специфічними цінностями своєї та інших культур.  

Формування міжкультурної компетентності передбачає якісні зміни у 

ставленні студента до світоглядних домінант життя і процесу навчання в вищій 

правничій школі на підставі становлення адекватної ціннісної картини світу, 

усвідомлення важливої ролі міжкультурного спілкування в освітньому, а надалі й 

професійному просторах. Потреба у підготовці фахівців, готових до 

конструктивної взаємодії у сфері міжкультурної комунікації спрямовує педагогічну 

науку на пошук ефективних шляхів, форм та методів формування досліджуваної 

якості особистості. Значущими факторами у вивченні іноземної мови є 

усвідомлення проблем, що виникають під час міжкультурної комунікації, 

розуміння цінностей та загальноприйнятих норм поведінки представників інших 

культур. 
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     Інтеграція України в європейський та світовий освітній простір, глобалізаційні 

процеси в світі, взаємопроникнення та контактування різних культур актуалізує 

потребу підготовки конкурентоздатного, мобільного, компетентного фахівця, який 

би добре орієнтувався в різноманітних комунікативних ситуаціях, обирав адекватні 

засоби, способи і прийоми взаємодії, налагоджував продуктивні взаємини із 

представниками різних культур та національних меншин. Вищезазначене 

безпосередньо стосується й підготовки майбутнього юриста, який у своїй 

професійній діяльності має бути готовим до здійснення ефективного спілкування з 

людьми різних культурних середовищ, політичних, релігійних та інших 

переконань. З огляду на це, все більшої популярності в Україні набуває новий вид 

освіти – освіта міжкультурна, спрямована на формування в майбутніх фахівців 

міжкультурної компетентності (далі – МКК).  

…..Аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури засвідчив, що 

зміст поняття МКК розуміється вченими по-різному, як: 1) інтегративна 

професійно особистісна, здатна до саморозвитку якість, що забезпечує успіх у 
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розв’язанні завдань міжкультурної комунікації, адаптацію та самореалізацію 

фахівця в іншомовному суспільстві (О. Рембач [7, с. 391]); 2) здатність людини 

адекватно сприймати, розуміти, усвідомлювати та інтерпретувати інформацію 

національно-культурного спрямування під час здійснення міжкультурної 

комунікації на основі сформованої в неї системи відповідних знань, умінь і навичок 

(Н. Гальскова та Н. Гез [1, с. 74], Г. Єлізарова [3, с. 236], О. Зеліковська [4, с. 4-5], 

І. Плужник [6, с. 51], О. Садохін [8, с. 133], О. Фролова [10], В. Фурманова [11, 

с. 44] та ін.); 3) готовність студентів до усвідомлення правової картини світу, до 

використання її понять та концепцій, готовність до залучення до правових 

тенденцій, звичаїв та традицій країн світу, розкриття національної свідомості їхніх 

народів (С. Дорда [2, с. 264]). 

…..У контексті проведеного дослідження найбільш повним нам видається 

тлумачення Н. Янкіної, яка вважає МКК студента університету: 1) результатом 

університетської освіти; 2) інтегративною професійно-особистісною якістю, що 

синтезує сукупність знань (лінгвістичних, соціокультурних, професійних, 

культурологічних), умінь (вербальної, невербальної й паравербальної комунікації, 

загальнокультурних та культурно-специфічних), орієнтацій (лінгвокраїнознавчих, 

пізнавальних, лінгвістичних, предметних, поведінкових орієнтацій на комунікацію) 

і забезпечує готовність особистості до участі в міжкультурній комунікації [12, 

с. 320]. 

…..Узагальнення результатів наукових розвідок дослідників дозволило подати 

власне визначення поняття, яке є вихідним у нашому дослідженні. Так, 

міжкультурну компетентність студента-юриста розглядаємо як інтегративну 

багаторівневу професійно особистісну якість, яка синтезує сукупність знань, умінь, 

ставлень, ціннісних установок, обумовлених метою і завданнями міжкультурного 

спілкування на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємозбагачення.  

…..З поданого визначення стає очевидним, що МКК необхідно розглядати як 

цілісну систему, що складається з певних елементів, відносно самостійних, утім 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених. Зазначимо, що вітчизняні та зарубіжні 

науковці (М. Авдєєва, С. Авхутська, І. Бахов, Р. Бікітєєва, І. Плужник, С. Радул, 
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О. Садохін, О. Рембач, Н. Самойленко, Н. Янкіна та ін.) у структурі міжкультурної 

компетентності зазвичай виділяють такі складові: комунікативну, соціокультурну, 

мотиваційно-ціннісну, афективну, когнітивну.  

…..Дослідження вітчизняних і зарубіжних учених (С. Авхутська, І. Бахов, 

О. Рембач, Н. Янкіна та ін.), а також власний педагогічний досвід дають підстави 

стверджувати, що формуванню МКК майбутніх юристів сприятиме застосування 

інноваційних методів і форм навчальних занять (ділові/рольові ігри, диспути, 

дискусії, дебати, моделювання, симуляції тощо), упровадження яких створює 

умови для формування активної особистості, громадянина-патріота, розвитку 

критичного мислення, толерантного ставлення до інших народів і культур.  

…..Особливого значення у процесі становлення особистості майбутнього юриста 

відіграє міжкультурний тренінг, під яким С. Суворова розуміє практику 

психологічного впливу на майбутніх фахівців у ситуаціях міжкультурного 

спілкування в групах з метою сформувати у них вміння міжкультурної комунікації 

і поведінки з урахуванням різних соціальних ролей [9, с. 225].  

…..Зрозуміло, що насамперед формування МКК відбувається на заняттях з 

іноземної мови, утім широкі можливості для її формування надають також й інші 

дисципліни навчального плану підготовки майбутніх правоохоронців. Так, 

наприклад, під час аудиторної та позааудиторної роботи з історико-правових 

дисциплін можуть проводитись такі тренінги: семінар-тренінг для майбутніх 

юристів «Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод»; тренінг 

«Ефективна комунікація в роботі юриста»; тренінги з розвитку навичок роботи з 

вразливими групами клієнтів системи безоплатної правової допомоги; тренінг 

«Юристи, зміни і майбутнє: глобалізація, технології та global lawyering skills»; 

тренінг з міжнародного гуманітарного права тощо. 

…..Важливими є міжкультурні тренінги, спрямовані на виховання толерантності, 

наприклад, тренінг «Толерантність. Профілактика ксенофобії. Ксенофобія як 

правове явище»; «Міжкультурна взаємодія та етнічні стереотипи. Профілактика 

упереджень, стереотипів та дискримінації щодо представників інших культур» та 

інші.  
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…..Формуванню МКК сприятимуть й інші заходи. Наприклад, на базі факультету 

№ 2 Донецького юридичного інституту МВС України застосовуються такі види і 

форми роботи: участь студентів/курсантів у волонтерських благодійних акціях; 

засідання наукової секції «Світ навколо нас» на теми «Гендерні стереотипи в 

сучасному суспільстві», «Всі різні – всі єдині»; пізнавальні заходи англійською 

мовою, наприклад, «Students all over the world»; святкування власних національних 

свят та свят країн, мова яких вивчається; фестивалі культури; міжкультурні круглі 

столи/дискусії; прес-конференції; рольові ігри; симуляції; інтерв’ю; твори-роздуми 

та інші. 

…..Таким чином, сформована на належному рівні міжкультурна компетентність 

майбутнього юриста дозволить останньому ефективно здійснювати професійне й 

особистісне міжкультурне спілкування на засадах толерантності, взаємоповаги, 

взаєморозуміння, взаємозбагачення. Формуванню означеної компетентності 

сприятимуть такі інноваційні методи і форми роботи, як міжкультурний тренінг, 

волонтерські благодійні акції; святкування власних національних свят та свят 

країн, мова яких вивчається; фестивалі культури; міжкультурні круглі 

столи/дискусії; прес-конференції; рольові ігри; симуляції; інтерв’ю; твори-роздуми 

тощо. 
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Як правило, в процесі навчання англійській мові у студентів виникає питання 

щодо того, який з варіантів англійської мови їм слід вивчати. Щоб відповісти на це 
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питання, необхідно, перш за все, розібратися в тому, які існують варіанти 

англійської мови. Загальновідомо, що британський і американський – це два 

варіанти однієї мови – англійської. Як відзначав Джордж Бернард Шоу: «Сполучені 

Штати і Великобританія – дві країни, розділені спільною мовою». 

Незважаючи на існуючі відмінності, англійці і американці розуміють один 

одного без особливих труднощів. Цікаво, що років 10 тому в Сполучених Штатах 

виникла свого роду «мода» на володіння саме британським варіантом англійської 

мови. З'явилися різноманітні курси, на яких рядові американці намагалися, так би 

мовити, повернутися до витоків. 

Ще 300 років на землі існував лише один варіант англійської, на якому 

говорили жителі Туманного Альбіону. В результаті освоєння нових земель і 

захоплення колоній він і був «експортований» в різні куточки світу. Таким чином, 

на англійській мові заговорили в Америці, Австралії, Нової Зеландії, Індії, в деяких 

країнах Азії та Африки. Природньо, через велику віддаленість, роз'єднаність і 

неоднорідність населення цих країн, мова в кожній з них стала розвиватися по-

своєму. 

Зміни відбуваються, перш за все, в лексиці, одній з найбільш мобільних 

частин мови: виникають нові явища, які треба назвати, а старі набувають нові 

назви. Нова лексика приходить в британську молодіжну мову і з інших варіантів 

англійської, зокрема, американської. 

Однак ще більш змінна частина мови – це фонетика. Саме фонетичні 

відмінності визначають в першу чергу той чи інший варіант або діалект англійської 

мови. Скажімо, магазин англійці вимовляють "шоп", а американці "шап"; любов у 

англійців "лав", у ірландців – "лів", а у шотландців – "лув"; день англійці 

вимовляють як "дей", а австралійці – "ді". 

В Америці існує три основних діалекти: північний, центральний і південний. 

Кожен з них в свою чергу підрозділяється на кілька субдіалектів. Найбільш 

насичений і характерний – південний діалект, особливо каліфорнійський. Це 

квінтесенція того, що прийнято називати американською вимовою: "реканьє", 

узвінка приголосних, укорочення голосних. Так, слово "better" ( "краще") 
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перетворюється на "бедер". Ближче до класичної англійської - північний діалект, 

мова східного узбережжя Нової Англії, куди свого часу прибули перші переселенці 

з Британії. У самій же Великобританії теж виділяється кілька регіональних 

діалектів: північний, центральний, південно-західний, південно-східний, 

шотландський, валлійський і ірландський. 

 Ірландський, австралійський і новозеландський варіанти англійської, мабуть, 

найближче до класичної британської англійської. Через географічну ізольованість 

ці країни не відчували сильного впливу інших мов і культур. Відмінності 

полягають головним чином знову ж таки в англійській фонетиці – зокрема, в 

мелодиці. Це більш рівна, "нейтральна" англійська вимова, заміна "складних" 

звуків більш простими, наприклад, міжзубних звуків [ð,θ] в словах that, think 

звичайними. Ірландці, крім того, не економлять звуки між приголосними, додають 

нейтральні: наприклад, film звучить як "філем". Ірландська англійська більш 

музична і співуча – що йде від кельтської; а  австралійська англійська відрізняється 

повільнішим ритмом і рівною інтонаційною шкалою. 

А ось Америка створила практично нову мову: зміни торкнулися не тільки 

англійської фонетики і лексики, але і найстійкішої частини мови – англійської 

граматики. Тому цілком природно, що суперечки ведуться головним чином 

навколо двох варіантів англійської мови – британської та американської. 

Американську англійську називають спрощеною мовою, і це, мабуть, найточніше 

визначення, що відображає сутність. Простим людям з різних країн, які вирушали 

до Америки в пошуках щастя, потрібен був такий же простий і нехитрий спосіб 

спілкування. Рафінована мова англійської аристократії зовсім не підходила для цих 

цілей. Та й мало хто з переселенців володів нею. 

В основі американської англійської  є розмовна англійська: мова торговців, і 

буржуазії, яка зароджувалася у той час. Але, як відомо, не тільки британці та 

ірландці освоювали Америку. Туди потягнулися народи зі всієї Європи: французи, 

іспанці, скандинави, німці, слов'яни, італійці. Новій нації був потрібний 

об'єднуючий елемент, який допоміг би подолати національні відмінності. Таким 

елементом і стала перетворена англійська мова, так звана тепер американська 
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англійська. Вона неминуче повинна була стати простіша в правописі, вимові, 

граматиці, і так само неминуче вбирати в себе елементи інших мов. На відміну від 

британського варіанту американська англійська більш гнучка, відкрита до змін і 

легка для сприйняття. Зокрема, тому вона й отримала більшого поширення в світі. 

Це мова нового покоління без певної національності і місця проживання, яке було  

виховане на масовій культурі. 

 Нові комп'ютерні технології, потужна індустрія розваг, глобальний бізнес - 

все це "зроблено в Америці", а працює всюди. Самі американці головним своїм 

досягненням називають вміння створювати моделі і експортувати їх. Вся історія, 

культура і менталітет Америки уміщаються в одне поняття – "американська мрія". І 

цим прикладом для наслідування, цією мрією американці заразили майже весь світ. 

Те, що весь світ вивчає саме англійську мову, теж заслуга американців. Однак, як і 

в багатьох інших випадках, вони тільки дали поштовх, а розвиток пішов своїм 

шляхом. 

Але якщо ми будемо розглядати саме британський варіант англійської мови, 

то він також неоднорідний. У самому британському варіанті виділяються три мовні 

типи: консервативний англійський (conservative  – мова королівської сім'ї та 

парламенту), прийнятий стандарт (received pronunciation, RP – мова ЗМІ, його ще 

називають BBC English) і просунута англійська (advanced – мова молоді). Останній 

тип – найбільш рухливий, саме він активно вбирає в себе елементи інших мов і 

культур. Advanced English найбільш схильний до загальної тенденції до спрощення 

мови. 

Один з цих діалектів – мова освіченого населення Лондона і південного сходу 

Англії – з часом набув статусу національного стандарту (RP). Його основу складає 

"правильна англійська" – мова кращих приватних шкіл (Eton, Winchester, Harrow, 

Rugby) і університетів (Oxford, Cambridge). Це і є та класична, літературна 

англійська, яку викладають, наприклад, в більшості мовних учбових закладів і яка є 

базою будь-яких аудіо курсів англійської мови в лінгвістичних школах для 

іноземців. 
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Англійська мова, яку вивчають іноземці в мовних школах всього світу, носії 

мови називають Course Book English (мова підручників). Це базова стандартна 

англійська, загальна для всіх варіантів цієї мови, у неї немає колориту, кольору –  

того, що відрізняє носіїв мови від неносіїв. 

Англійські ідіоми, фразеологізми, словотворення, метафори, жаргон у 

кожному варіанті мови – свої. Осягнути їх, так само як освоїти "місцеву" 

англійську фонетику і мелодику, означає наблизитися до досконалості, перейти на 

інший рівень – "англійську як рідну". Це завдання для більшості іноземців 

недосяжне. Але, з іншого боку, мало хто його перед собою ставить. Англійська 

мова в сучасному світі є лише засобом комунікації, до того ж зовсім не з носіями 

(точніше – не тільки з ними), а з людьми різних національностей. Англійська мова 

в наші дні – це новий зручний есперанто, однак на відміну від того "справжнього" 

есперанто вона не пішла у небуття. 

На думку директора представництва британської школи Language Link 

Роберта Дженскі, зараз можна говорити про появу і закріплення якоїсь усередненої 

універсальної англійської мови, яка  увібрала в себе особливості різних мов. Це є і 

не американська англійська, не британська і ніякий інший її варіант , а є 

"міжнародною мовою". Вона, природно, легше для розуміння. По-перше, вона є 

нейтральною, по-друге, іноземці розмовляють англійською повільніше, 

вимовляють звуки ізольовано, а слова вимовляють чітко. Крім того, вона зручніше: 

не треба напружуватися, намагаючись наблизитися до "чисто британської" або 

"чисто американської" вимови.  

Цю ж задачу вирішує і "міжнародна мова бізнесу", черговий міф – що це 

американська англійська. Вірно, що бізнес – це американський винахід (як і саме 

слово), що школи бізнесу з'явилися в Америці і до сих пір велика і краща їх частина 

там розташована. Але що стосується мови бізнесу, то її не можна віднести до 

якогось варіанту англійської, американської чи британської. Це професійна мова. 

Як і мова будь-якої професії, вона має певний, досить обмежений набір термінів, 

кліше, якими користуються представники цього роду діяльності.  
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Мова бізнесу освоюється разом з професією (в переважній більшості бізнес-

шкіл світу викладання ведеться англійською). Її можна вивчити і на спеціальних 

курсах бізнес англійської (Business English, Executive English). Базовий зміст цих 

курсів однаковий в усіх англомовних країнах. Тому немає великої різниці, де їх 

проходити: в США або Великобританії, Австралії та Ірландії, Канаді, Новій 

Зеландії або в Україні.  

На наведеній карті показано, яка версія англійської мови найчастіше 

викладається в школах – британська чи американська. Звичайно, це не означає, що 

люди насправді говорять на тій версії, яку вони вивчають в школі, це те, чому їх 

навчають.  

В умовах немовного вищого навчального закладу викладач англійської мови 

повинен пояснювати студентам, в чому полягають основні відмінності між цими 

двома варіантами. Особливу увагу слід приділяти правопису, тому що 

американський правопис більш відповідає тому, як ми вимовляємо слова. 

Класичними прикладами є слова типу "colour", "centre" в британській англійській 

та їх аналоги "color", "center" – в американській. В американській англійській мові 

дієслова утворюються за допомогою закінчення "-ise", а в британській  – "-ize". 

Наприклад, "organise" і "organize". 
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Таким чином, при вирішенні питання, яку мову вивчати, перш за все 

потрібно визначити, яку мету ставить перед собою студент. Можливо, він планує 

вчитися в англомовній країні. В якій? Якщо це Америка, тоді він повинен вивчати 

американську англійську, але якщо в іншій країні, то йому слід зосередитися на 

британській англійській, тому що більшість інших англомовних країн 

використовують британську граматику англійської мови і її стандарти правопису. 
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Запозичення – це нормальне, природне явище для будь-якої мови. Наприклад, 

в словнику англійської мови іноземні слова складають більше половини, чимало їх 

в німецькій, французькій та інших мовах. Наприклад, в латинській мові понад 7 

тисяч грецьких слів. 
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Запозичені слова в мові з'являються в результаті спілкування одних народів з 

іншими, в результаті політичних, економічних і культурних зв'язків між ними. 

Відмінною рисою сучасної мовної ситуації є надмірне захоплення 

іншомовними словами. В даний час факти надмірного вживання іншомовної 

лексики починають набувати масового характеру, що значно ускладнює 

комунікацію, знижує ефективність спілкування. Тому боротьба з немотивованим 

вживанням запозичених слів в засобах масової інформації, на телебаченні, в 

промові парламентарів – це, перш за все, боротьба за чистоту, правильність, 

доступність, ефективність мови. 

Цілком очевидно, що взаємопроникнення окремих елементів культур різних 

народів зупинити неможливо. І також не можна поставити перепону перед 

міграцією слів з однієї мови в іншу. 

Слова іншомовного походження – невід'ємна частина української лексики. Їх 

запозичення тісно пов'язані з історією нашого народу на різних етапах формування 

та розвитку власної державності, різноманітних політичних, соціально-

економічних і культурних відносин з іншими народами світу. 

Історія проникнення англіцизмів в українську мову тісно пов'язана з історією 

проникнення в російську мову. У XVI столітті разом з успіхами зовнішньої торгівлі 

в російській лексиці з'явилися чи не перші іноземні слова, зокрема, англійського 

походження. Запозичені слова з'являлися разом з новими товарами та поняттями. 

Другий період активного проникнення англіцизмів спочатку в російській 

мові, а потім і в українській мові починається за часів правління Петра I. В даний 

час спостерігається активізація запозичень попереднього періоду, а також 

подальше збагачення лексики за рахунок англійських запозичень з різних областей 

побуту, торгівлі, наук тощо. 

Третій пік появи англійських слів в російській та українській мовах – 20-ті 

роки XIX ст. Основними причинами зростаючого престижу англійської мови є: 

підвищення престижу Англії на світовій арені, ослаблення впливу французької 

мови через війну з Францією в 1812 році, що і звільнило деякий простір для 



264  

англійських запозичень і формування в громадській думці погляду на англійську 

мову як на мову прогресу. 

Кінець ХХ століття – переломний момент історії української мови, який 

характеризується двома процесами: розширення сфер застосування української 

мови в зв'язку з набуттям нею статусу державної, збільшення питомої ваги 

іноземних елементів в активній лексиці, причиною якого є посилення взаємодії з 

країнами Заходу. 

Два наступні етапи впровадження іноземного мовного матеріалу 

відбуваються в ХХ ст. – 20-ті роки та оформлення України як незалежної держави. 

Хоча частка англійських запозичень загальної кількості іноземних слів в перші два 

десятиліття ХХ ст. була мінімальною, в цей час в мові з'явилися такі слова: boom – 

бум; film – фільм; stand  –  стенд; jazz – джаз; dancing – данс; service  – сервіс; 

foxtrot – фокстрот; sweater – светр тощо. Таким чином, в українській мові кінця ХХ 

– початку ХХ ст. відбуваються закономірні лексико-семантичні процеси у зв'язку з 

появою нових англомовних запозичень. 

Після 1925 року англійська мова отримала головну роль в якості 

лінгвістичного донора. У ці роки в мову прийшли англійські слова: combine  –  

комбайн, container – контейнер; tanker – танкер; tank – танк; trolley-bus – тролейбус; 

tunnel – тунель;  demping  – демпінг; conveyer – конвеєр; cocktail – коктейль; 

detektor – детектор; televisor – телевізор; teletype – телетайп тощо. Запозичення з 

англійської мови займають особливе місце в українській лексиці, їх кількість 

сьогодні зростає дуже швидко. Такий процес зумовлений політичними і соціально-

економічними факторами і провідною роллю спочатку Великобританії, а потім 

США на міжнародній арені після Другої Світової війни. 

На сучасному етапі англійська мова є засобом міжнародного спілкування і, за 

прогнозами вчених, буде утримувати свої позиції ще 50 років. Це, перш за все, 

мова провідних засобів масової інформації: великих телекомпаній і радіокомпаній, 

світової мережі Internet, багатьох газет і журналів. Процес глобалізації, перебудова 

економіки, орієнтація на країни Заходу викликали тісну культурну, політичну і 
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соціально-економічну взаємодію українського народу з народами світу, яка не 

могла не відобразитися на мовному рівні. 

Всього за кілька років до складу активної лексики української мови увійшли 

слова англійського походження, які не тільки позначають нові явища культурного і 

суспільного життя, а й витісняють власні елементи з аналогічним чи близьким 

значенням. Це знаходить своє вираження в усіх сферах життя, зокрема в 

економічній, соціальній і політичній сферах набули поширення слова, що 

позначають різні явища нової для України соціально-економічної формації: 

менеджмент, менеджер, мітинг, імідж, імідж-мейкер, бізнес, бізнесмен, траст, 

прайс, дилер, маклер, драйвер,  імпічмент тощо. Досить великою за кількістю 

тематичною групою є група політичної лексики (наприклад, саміт, піар, лідер, 

паблік, віп, віп-місце, дайджест, рейтинг, спічрайтер, джет-сет, екзит-пол, грін-

кард, бюджет, грант  тощо). Поява таких слів в українській мові також обумовлена 

розширенням міжнародних зв'язків і посиленням впливу світових суспільно-

політичних процесів на Україні. 

Сфера культури і розваг (кіно, телебачення, відео тощо) теж зазнала великих 

змін. З'явилися запозичення багатьох явищ, предметів і понять з цих областей, дуже 

розвинених на Заході, які переважно не мають еквівалентів в українській мові 

(наприклад, шоу-бізнес, шоумен,  промоушн, ремікс, кліп-мейкер, постер, фан-

клуб, сингл, саундтрек, блокбастер, хіт-парад, трилер, серіал, ток-шоу, сиквел, 

римейк, хепі-енд, овертайм, флаєр тощо). 

Дуже сильний вплив зазнала молодіжна культура. Англіцизми в сучасному 

молодіжному сленгу можна поділили за сферою використання.  

Група англіцизмів, які відносяться до предметів повсякденного вжитку таких 

як одяг,взуття, побутові речі, продукти харчування, використовується у 

повсякденному житті кожного з нас (наприклад, shoes – шузи, Nike – найки, body – 

боді, T-shirt – ті-шот, top – топік, trends – тренди, bananas – банани, light tea – лайт 

ті, fastfood – фаст-фуд, drink – дрінк, shot-drink – шот, money – мані тощо).  

Найчастіше це реклами по телебаченню,або реклами в молодіжних газетах і 

журналах.  
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Багато запозичень відносяться до тематичної групи "Комп'ютерна техніка та 

технологія". Це можна пояснити також запозиченням реалій у позамовній сфері 

(сфері комп'ютерної техніки, інформатики та інформаційних технологій, 

всесвітньої мережі Інтернет тощо) і, знову ж переважної відсутності відповідних 

термінів в українській мові (наприклад, server – сервер, diskette – дискета, Web site  

– веб-сайт, player – плеєр, Internet – Інтернет, hacker – хакер, provider – провайдер, 

notebook – ноут, lap-top – леп-топ, browser – браузер, Google – погуглити, to chat – 

чатитись, web-cam – веб-кем, ICQ – аська, Facebook – фейсбук, Skype – скайп, on-

line – он-ліне, forum – форум, Windows – вінда, to post – поститu тощо). В 

основному молоді люди розуміють значення поданих слів і вживають їх у 

повсякденній мові. 

          В активному словнику підлітків нараховується велика кількість 

іноземних слів, що позначають різні течії і стилі сучасної музики, нові явища 

молодіжної моди (наприклад, хіп-хоп, скінхед, панк, байкер, скаут, реп, боді-арт, 

андеграунд,  пірсинг тощо). 

Спортивні англіцизми є традиційними в українській мові (наприклад, 

баскетбол, волейбол, бокс, ринг, серфінг тощо) і постійно демонструють кількісне 

зростання. Зараз це відбувається на тлі розширення міжнародних, в тому числі і 

спортивних зв'язків, знайомств з новими для нашої дійсності спортивними іграми і 

змаганнями, а також явищами (наприклад, віндсерфінг, скайсерфінг, кайтсерфінг, 

крокет, айсбординг, сноубординг, сквош, кікбоксинг, степ аеробіка, софтбол, 

пейнтбол, бодібілдинг, фітнес,  спорт,  драфт, плей-офф, фініш тощо). 

Процес виділення слів англійського походження в словниковому запасі 

української мови досить нелегким завданням, що пов'язано з факторами 

теоретичного, історичного, етимологічного та методологічного характеру. 

Етимологічний склад самої англійської лексики, як відомо, становить в основному 

запозичення різних мовних пластів та епох, а власна лексика англійської мови має в 

більшості випадків паралелі в інших германських мовах. 

Іншим способом запозичення є використання англійської мови як мови-

посередника. За посередництва англійської мови в українську мову потрапляє 
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певна кількість нових запозичень. Серед них можна виділити наступні структурні 

типи: 

– слова латинського або грецького походження, запозичені спочатку в 

англійську мову, а потім з неї – в українську мову. В українській мові багато слів 

латинського походження, вони відносяться переважно до понять науки, техніки, 

мистецтва, політичних і суспільних відносин, медичної та юридичної термінології  

(наприклад, індустрія, реакція, мотор, меридіан, аргумент, префікс, ангіна, 

операція, ординатор, консиліум, юстиція, юрист, прокурор, нотаріус, ректор, декан, 

іспит, студент, університет, гумор, цирк, екскурсія, експедиція, депутат, консул, 

секретар, адміністрація тощо); 

–  слова, які штучно створені в англійській мові з латинських або грецьких 

елементів (наприклад, телепроект, парамедицина тощо); 

–  слова, які створені в англійській мові на основі грецьких або латинських 

елементів та англійської частини (наприклад, суперхіт, суперстар, телебос тощо); 

–  слова інших мов, які спочатку були запозичені в англійську, а потім через 

неї - в українську мову (наприклад, кетчуп, зомбі тощо); 

–  слова, які створені в англійській мові на основі англійського компонента і 

запозиченого з інших (грецької та латинської) мов (наприклад, айс-ревю, сафарі-

парк тощо). 

Як не дивно, в українській та англійській мовах можна виявити багато 

схожих слів, що мають однакове значення: strike – страйк, verses – вiрші, comma –  

кома, colour  –  колiр, fort – фортеця, fine – файно, helicopter – гелiкоптер, cost –  

кошти , private – приватний, gum – гума, proposal – пропозіцiя, sense – сенс, raisins  

– родзинки, paper – папiр, maybe – мабуть, bastard – байстрюк, sugar – цукор, map – 

мапа, diamond – діамант, torture – тортура, hut – хата, worth – варто, lighter –  ліхтар, 

valise – валіза тощо. 

Переважним способом запозичення нових англіцизмів в систему української 

мови зараз є пряме, безпосереднє запозичення. Згідно з дослідженнями, зараз в 

сучасній українській мові англіцизми складають 70-80%. а, наприклад, на рубежі 

XIX та ХХ століть головними джерелами були французька та німецька мови. 
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Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток 

нашої мови. Дійсно, явища, які спостерігаються останні 10-15 років, не зовсім 

добре впливають на розвиток української мови, нівелюють його індивідуально-

національні риси, знижують виражальні та естетичні якості. Перш за все викликає 

стурбованість процес тотального засмічення української мови англійськими 

словами, і це при тому, що існують українські назви для передачі відповідних 

понять: брифінг (зустріч), дивідент (прибуток, вигода), презентація (показ, 

ознайомлення), шоп (магазин), ноу-хау («знаю як») і багато інших. Так, частота 

вживання слова «імідж» б'є всі рекорди. Перш воно затирає наше споконвічне 

слово «образ», якого просто не чути з вуст сучасних мовців. 

Процес використання запозичених слів є незворотним і запозичення з 

англійської мови в українську посилюється в даний час, оскільки англіцизми 

широко вживаються в різних сферах нашої життєдіяльності. Важливо пам'ятати, що 

з одного боку, цей процес неминучий, але з іншого, повинна зберігатися культурна 

основа мови. Англіцизми повинні відповідати наступним вимогам: будь-яке 

запозичення має бути використано, якщо без нього не можна обійтися в рідній 

мові. Іншомовне слово має вживатися правильно і точно в тому значенні, яке воно 

має в мовному джерелі. Запозичене слово повинно бути зрозуміло тим, хто його 

вживає. 

Необхідно сказати, що запозичені слова відіграють і позитивну роль в 

сучасній мові, якщо використовувати їх вірно. Терміни, що вживаються без міри, 

засмічують мову, роблять мову незрозумілою. Однак розумне їх використання 

збагачує мову, надає їй більшу точність. Зрозуміло, неприпустимо непомірне і 

недоречне вживання запозичених слів, але заборонами та обмеженнями ми нічого 

не доб'ємося. Взагалі запозичені слова – це нормальне явище, і без них важко 

долучатися до світової культури. 
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Сьогодення на ринку праці потребує висококваліфікованих компетентних 

фахівців, здатних до творчої діяльності, впровадження й використання новітніх 

технологій. Фахова підготовка іноземних студентів у закладі вищої освіти із 

вивчення іноземної мови (російської або української як іноземної) – обов’язковий 

складник, що сприяє підвищенню рівня майбутньої професійної майстерності й 

розвитку компетенцій, здатності здійснювати ефективну комунікацію з 

представниками різних культур, вирішувати конфліктні ситуації й адаптуватися в 

іномовному середовищі.  

Сучасні освітні реалії демонструють необхідність вивчення іноземної мови і є 

яскравим свідченням багатомовності освітнього простору, його спрямованості на 

формування багатомовної особистості [1]. На часі конче потрібно виховувати не 
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лише фахівців, які мають професійні знання та навички, але й спеціалістів у галузі 

міжнародної й міжкультурної комунікації, коли ці фахівці повернуться у свої, такі 

різні, країни за мовою та звичаями, релігійними уподобаннями тощо.  

Цей процес потребує не тільки мовних знань, але й знання законів, 

конституції, національного менталітету держави. Іншомовна компетенція є однією 

із самих необхідніших у галузі міжнародної та міжкультурної комунікації. Ще у 

1952 році вчений К.Черрі зауважив, що в основі спілкування важлива роль 

належить комунікації як соціального поєднання індивідів за допомогою мови та 

знаків. Професійну комунікацію К.А.Дмитренко розглядає як «професійно 

обумовлений процес обміну інформацією між представниками однієї професії в 

пізнавальній і творчій діяльності, яка спрямована на професійний розвиток. У свою 

чергу, під час такого розвитку формуються професійні спільноти, які 

характеризуються певними нормами мислення, поведінки і взаємодії між її 

членами» [2, с.33]. 

Тобто, міжкультурна комунікація – спілкування між представниками різних 

національних та лінгвокультурних товариств, у центрі уваги якої є мова, а для 

успішної участі студентів у загальноосвітньому середовищі потрібно формування 

міжкультурної компетенції.  

Іншими словами, іноземним студентам необхідні знання про побут та 

менталітет різних народів і їх культури, релігії, толерантне до них відношення, щоб 

запобігати конфліктів, бо поруч у навчальній групі закладу вищої освіти вчаться 

мусульмані та христіяни з однієї країни (наприклад, з Китаю), іудеї та християни 

(наприклад, з Ізраїлю). На наш погляд, необхідно знаходити спільне, щоб 

пропонувати комфортні умови навчання та спілкування у різних сферах життя та 

життєвих ситуаціях.  

Ми поділяємо думку дослідника Б.С.Єрасова, що потрібно мати на увазі та 

відрізняти два наукових підхода у формуванні міжкультурній комунікації – так 

званий інструментальний та розумовий. «Перший спрямований на досягнення 

практичного результату (успішної адаптації індивідів в нерідному середовищі й 

створення методики навчання ефективному міжкультурному спілкуванню в 
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конкретному колективі), другий – дасть можливість розглядати зміни в культурі та 

особистості, які відбуваються в результаті зустрічі з «іншим», перспективи 

розвитку людської здатності до міжкультурної комунікації, формування 

особистості-посередника між культурами. Основою цього підходу є ідея 

необхідності збереження самобутності, й у той же час – взаємодії культур» [3, 

с.443].  

Необхідним в цьому складному процесі стає й формування інформаційно-

комунікаційної компетентності [4], що обумовлена вимогами часу, яка ґрунтується 

на розумінні того, що майбутні фахівці будуть реалізовувати набуті знання та 

навички безпосередньо на практиці. Багаторічний досвід нашої роботи у 

Харківській державній академії фізичної культури свідчить, що співпраця тренера 

чи викладача та студента розуміється як форма суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників процесу формування інформаційно-комунікаційної компетентності, де 

суб’єкти навчання спочатку виконують організаційні дії як сумісну, розподільчу 

діяльність. Потім ця сумісна, зовнішня й розгорнута діяльність стає внутрішньою й 

згорнутою діяльністю студентів. 

Безперечно, у процесі такої комунікативної взаємодії кожен включається в 

колективну діяльність, де інформаційно-комунікаційна компетентність набуває 

форми природної якості суб’єкта. Відповідно до специфіки процесу формування 

учасників суб’єкт-суб’єктної взаємодії, навчання з іноземної мови організовуємо 

таким чином, щоб забезпечити динаміку інтегративного розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності як синтетичної якості особистості. Так, виникає 

потреба максимально мобілізувати можливості кожного із студентів, розширити 

спектр їх активної позиції як суб’єкта діяльності. 

Не викликає сумніву, що інтеркультурне навчання та інтеркультурна 

комунікація складають значну частину заняття з мови для іноземних студентів. В 

умовах сучасного розвитку особистості пріоритетною стає розробка нового змісту, 

методів навчання студентів фахової, у нашому випадку, спортивної діяльності. 

Впровадження інтерактивного навчання у галузі фізичного виховання і спорту – 

спеціальна форма організації пізнавальної діяльності – створення комфортних умов 
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навчання, за яких кожен відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 

Інтерактивні технології дають змогу розвивати взаємодію, аналітичне мислення, 

уміння прогнозувати, формувати навички подальшої майстерності у спорті. У 

процесі навчання застосовуються індивідуальна й колективна форми діяльності 

студентів.  

Отже, достатній рівень міжкультурної комунікації, культурної грамотності, 

рівень розвитку іншомовної комунікативної компетенції, активної взаємодії з 

носіями іншої культурної інформації, впровадження інформаційно-комунікаційних, 

інтерактивних технологій дають змогу більш успішно здійснювати процес 

навчання мови з іноземними студентами. 
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Дискурс — ключова категорія буття людини, «що вписує» його різноманітну 

соціально-когнітивну практику в тексти культури. За словами Джеймса Пол Джи, 

спеціаліста у сфері соціолінгвістики і дискурс-анализу, «для кожного з нас усе 

життя – ніщо інше, як клаптева ковдра з думок, слів, речей, подій, дій та взаємодій 

у дискурсах» [11].  

Однією з особливостей соціально-гуманітарного знання останніх десятиліть є 

широке використання тих самих категорій, понять і концептів в різних наукових 

практиках. Дискурс є одним з таких понять. Цілий ряд проблем соціально-

гуманітарних наук вирішується із залученням цього поняття і при зверненні до 

дискурсної тематики: від лінгвопрагматичних аспектів комунікації до питань 

конструювання соціальної реальності.  

Детальний аналіз поняття дискурсу презентований у наукових розвідках 

В. І. Карасика. Дослідник розкриває сутність дискурсу з позицій декількох галузей 

гуманітарного знання: 1) лінгвофілософії: дискурс – це «конкретизація мовлення в 

різних модусах людського існування, тому правомірним є, наприклад, виділення 

ділового (утилітарного) та ігрового регістрів дискурсу» [5, с. 192–193]; 2) 

лінгвістики мовлення: дискурс – це «процес живого вербалізованого спілкування, 

для якого характерними є численні відхилення від канонічного письмового 

мовлення, звідси й увага до ступеня спонтанності, завершеності, тематичної 

зв’язності, зрозумілості розмови для інших людей» [5, с. 193]; 3) соціолінгвістики: 

дискурс – це «спілкування людей, що розглядається з позицій їхньої належності до 

тієї чи тієї типової мовленнєвоповедінкової ситуації, наприклад, інституційне 

спілкування» [5, с. 194]; 4) прагмалінгвістики: дискурс – це «інтерактивна 

діяльність учасників спілкування, встановлення і підтримання контакту, емоційний 

та інформаційний обмін, здійснення взаємного впливу, переплетення 

комунікативних стратегій, що постійно змінюються, та їх вербальних і 

невербальних втілень у практиці спілкування, визначення комунікативних ходів у 

єдності їх експліцитного та імпліцитного змісту» [5, с. 6]; 5) психолінгвістики: 

дискурс – це «розгортання переключень від внутрішнього коду до зовнішньої 
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вербалізації у процесах породження мовлення та його інтерпретації з урахуванням 

соціальнопсихологічних типів мовних особистостей, рольових настанов і приписів» 

[там само]. 

В україністиці поняття дискурсу визначається як «тип комунікативної 

діяльності, інтерактивне явище, тривалий у часі процес, утілений у певній (іноді 

значній) кількості повідомлень; мовленнєвий потік, що має різні форми вияву 

(усну, писемну, друковану, паралінгвальну тощо), відбувається у межах одного чи 

кількох каналів комунікації, регулюється стратегіями і тактиками учасників 

спілкування і являє собою складний синтез когнітивних, мовних і позамовних 

(соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються 

конкретним колом «форм життя», залежних від тематики спілкування. Дискурс має 

своїм результатом формування різноманітних текстів і мовленнєвих жанрів» [1, с. 

42–43]. 

Розвиток суспільства в останні десятиліття характеризується стрімким 

проникненням в усі сфери людського життя нових інформаційно-комунікаційних 

технологій. Ці зміни призвели до формування якісно нового типу суспільства, що 

отримав назву «інформаційного». Розвиток інформаційних технологій сприяє 

змінам у національному та глобальному інформаційному просторі, а також  

виникненню нового мовного, інформаційного середовища, нової соціокультурної 

реальності, що формується і стрімко розвивається з розширенням сфер впливу 

сучасних засобів комунікації. Активне впровадження новітніх технологій змінює 

медійні практики та стандарти спілкування і обміну інформацією, сприяє 

залученню до створення контенту користувачів, розширюючи можливості 

співпраці і співтворчості. У результаті виник феномен соціальних медіа, що 

об’єднують цифрові медіа та онлайнову комунікацію і характеризуються високим 

рівнем інтерактивності. 

Cоціальні медіа створюють незвичайний, особливим чином створений 

інформаційний простір і водночас виступають у якості інструментів. Ефект 

застосування соціальних медіа слід враховувати в ході досягнення суспільного 

консенсусу. Описана ситуація випливає із набору характеристик, притаманних 
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електронним текстам загалом, і соціальним медіа зокрема. Електронний текст є 

системоутворюючою ознакою інтернет-простору як соціальної реальності, а відтак 

він є дискурсивним за своєю природою, при цьому він є найбільш динамічною та 

наймасштабнішою складовою інформаційного простору. 

Популярність мережі Інтернет зумовила зацікавленість лінгвістів цим 

феноменом. Так, здійснюються наукові розвідки з лінгвокультурологічних 

(О. В. Лутовинова) та гендерних особливостей (А. Н. Гайфулліна, О. І. Горошко, Л. 

Ф. Компанцева) Інтернет-дискурсу, його жанрових форматів (О. Ю. Распопина, 

Л. В. Самойленко, О. О. Землякова, С. В. Заборовська, С. А. Матвєєва) та мовного 

оформлення (Н. О. Ахрєнова, А. Г. Аврамова). Внесено значний вклад у розробку 

таких базових понять Інтернет-комунікації, як мовна особистість віртуального 

комуніканта (Н. Г. Асмус, М. С. Рижков), гіпертекст (С. Г. Стройков, 

Н. В. Коломієць, О. М. Галічкіна), віртуальний комунікативний простір 

(Н. Г. Асмус) тощо. Усі дослідницькі завдання вирішуються з позицій 

дискурсивного підходу, методологічним принципом якого є антропоцентризм.  

Активна розробка в лінгвістиці проблем комунікації і відсутність єдиної 

термінології  для  досліджень викликають необхідність уточнення змісту та 

розмежування таких понять як "віртуальний дискурс", "комп’ютерний 

дискурс","електронний дискурс","мережевий дискурс» та "Інтернет-дискурс". 

Терміни "комп’ютерний дискурс" та "електронний дискурс" є абсолютними 

синонімами, оскільки передбачають спілкування за допомогою комп’ютера. 

"Інтернет-дискурс" розуміється як спілкування в Глобальній мережі і є різновидом 

мережевого дискурсу, який окрім спілкування в Інтернеті включає ще й 

комунікацію в інших, зокрема, локальних мережах. Таким чином, зазначені види 

дискурсу перебувають в гіперо-гіпонімічних відносинах, де гіперонімом виступає 

комп’ютерний (електронний) дискурс, а комунікативне середовище визначається 

каналом зв’язку.  

Такої однозначності не існує між комп’ютерним і віртуальним дискурсом. 

Віртуальний дискурс розуміється вужче, ніж комп’ютерний, оскільки останній – це 

не лише спілкування за допомогою комп’ютера, але й спілкування людини з 
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комп’ютером. Окрім того, комп’ютерному дискурсу притаманний безпосередній 

контакт комунікантів, чого немає за віртуального спілкування, де партнер 

домислюється нашою свідомістю. А з іншого боку, віртуальний дискурс 

трактується ширше, ніж комп’ютерний, оскільки спілкування у віртуальній 

реальності створюється не лише через комп’ютер, але й інші засоби зв’язку [6, с. 9]. 

Разом з тим, електронний (комп’ютерний) та віртуальний дискурси позначають 

масиви, котрі окрім текстів Інтернет-середовища включать тексти на непаперових 

носіях (аудіокниги, фільми, музичні диски, ігри, програми), мультимедійні прилади 

(смартфони, комунікатори, ipods, ebooks) тощо та є значно ширшими, ніж Інтернет-

дискурс [7, с. 129].  

Демократичність дискурсу соціальних медіа підтверджується доступністю 

інформації в інтернет-середовищі – йдеться про широке трансляційне покриття аж 

до необмеженої кількості учасників, досяжність інформації з будь-якої точки 

зв'язку. Доступність пов'язана не тільки з технічними параметрами, а й з 

феноменом нової соціальної організації: учасники інтернет-комунікації не 

розділені відстанями, політичними кордонами чи мовними бар'єрами. З огляду на 

це цілком виправданим видається визначення мережевого простору як «віртуальної 

агори та експериментального комунікативного майданчику XXI століття» [2, с. 47]. 

Таким чином, дискурс соціальних медіа передбачає діалогічність і 

полілогічність, постійний і повноцінний зворотний зв'язок, реалізований в нових 

комунікативних форматах, що визначає його демократичність. В результаті 

інтернет-комунікація інтенсифікує міжособистісні відносини, що проявляється у 

соціалізації та консолідації як окремих індивідів, так груп і співтовариств в цілому, 

і сприяє реалізації  інтеграційної функції соціальних медіа – формування 

колективної ідентичності через об'єднання авторів за життєвими позиціями й 

інтересами, цим самим перетворюючи соціальні медіа у «простір соціальної 

взаємодії», що сприяє формуванню громадянського суспільства [9, с. 98]. 

Своєрідність протікання процесів міжособистісного сприйняття в Інтернеті 

призводить до того, що територіальна доступність і фізична привабливість 

втрачають своє регулююче значення, а спілкування будується завдяки подібності 
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установок, переконань і цінностей. Основними категоріями соціальної мережі є 

довіра, думка, вплив та репутація [10, с. 92]. Саме тому для інтернет-дискурсу, і 

особливо для дискурсу соціальних медіа, характерний істотний вплив лідерів 

думки – учасників, інформація від яких сприймається, транслюється і 

використовується значною аудиторією. Ці явища є важливими, оскільки 

комунікаційний та мотиваційний потенціал соціальних медіа також зумовлює 

функцію організації прямої громадянської дії. 

При цьому у дискурсі соціальних медіа практично не існує «авторитетів на 

високих п’єдесталах», «зірки» – медійні чи політичні, перебувають «на відстані 

одного кліка». Монологічна форма комунікації, коли немає змоги вступити в 

дискусію, висловити свою думку або хоча б «лайкнути», учасників цього дискурсу 

не цікавить. Завоювати її можна, лише «зафрендившись» із нею [3]. Характерна для 

учасників дискурсу соціальних медіа скептичність у ставленні до авторитетів 

парадоксальним чином поєднується із відкритістю для впливів стереотипів та 

маніпуляцій – виду психологічного впливу, використання якого призводить до 

прихованого збудження у реципієнта намірів, що не збігаються з його актуальними 

бажаннями [4, с. 59]. 

Щодо сприйняття інформації, яка поширюється у соціальних медіа, то воно 

досить часто характеризується недостатнім рівнем критичності. На ґрунтовний 

аналіз у реципієнтів часто не вистачає не лише часу, а й навичок. Остання 

обставина пов’язана з такою рисою інтернет-комунікації, як доступність – 

інтелектуальна (зрозумілість), комерційна, фізична. Читач може отримати 

пояснення будь-якого факту на будь-якому рівні складності – від енциклопедичних 

словників до форумів, де користувачі пояснюють один одному будь-які поняття, 

або картинок і карикатур, відеороликів за цією ж темою. Це, разом із зростанням 

масивів інформації, змінює культуру споживання меседжів, значно скорочуючи 

прийнятний обсяг тексту, в результаті більшість онлайн-аудиторії надає перевагу 

коротким повідомленням та візуальній інформації. 

Водночас, вплив стереотипів і установок посилює поширеність стратегії 

добудовування комунікативної ситуації або образу партнера з огляду на елементи 
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анонімності та відсутність невербального спілкування, що потенційно може 

підвищити рівень маніпулятивності комунікативного процесу в цілому [8, с. 41–

43]. 

Потенціал маніпулятивності дискурсу соціальних медіа зумовлений, серед 

іншого, його високою експресивністю. Експресивність пов’язана з одного боку, із 

індивідуалізованістю соціальних медіа, що покликані дати можливість 

користувачам створити власне представництво у віртуальній реальності, стати 

комунікатором для певної аудиторії, а також задовольнити свої потреби у 

самореалізації та самовираженні, відтак характеризуються принциповою 

суб'єктивністю подачі матеріалів та персоналізацією за рахунок формування в 

текстах особистісної позиції автора. З іншого боку, відкритість для впливів 

значним чином визначається візуальністю і навіть видовищністю соціальних медіа. 

Мультимедійність мережевих інформаційних ресурсів, що забезпечується 

новітніми технологіями багатоканальної передачі інформації, під час якої 

поєднуються різні знакові системи, дозволяє об’єднати у веб-документі графіку, 

текст, відео, аудіо, фотографію, анімацію, звукові ефекти, звуковий супровід і т.д., 

що розширює параметри тексту, змінює співвідношення статики і динаміки – від 

перегляду «усім світом» масових заходів – спортивних, культурних, політичних 

подій, до бойових дій, що їх сьогодні можна спостерігати у, по суті, прямому ефірі. 

Таким чином формується досвід спільного переживання, сильні емоційні зв’язки 

між реципієнтами та завищений рівень експресивності інтернет-комунікації в 

принципі. 
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Відповідно до сучасних вимог міжнародного ринку праці майбутні аграрії 

мають володіти не лише необхідними професійними компетенціями, але й бути 

здатними до збереження та примноження культурних цінностей суспільства, вміти 

вести конструктивний діалог із представниками інших культур, що можливе в 

процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 

На сучасному етапі навчання іноземних мов розглядається як створення умов 

для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній культурах, виховання 

толерантного ставлення до представників інших народів. Навчання іншомовної 

комунікації передбачає не лише оволодіння іноземною мовою, але й формування 

особистості, здатної до міжкультурного спілкування, до успішної участі в діалозі 

культур. Саме за допомогою іноземних мов відбувається безпосередній чи 

опосередкований «діалог культур» – рідної та іноземної – що становить підґрунтя 

концепції іншомовної освіти. 

Вчений Ю. Пассов визначає сучасний підхід до навчальної діяльності при 

вивченні іноземної мови як концепцію розвитку індивідуальності в діалозі культур. 

На його думку, діалог культур – це процес двосторонньої взаємодії представників 

різних культур, які мають власний менталітет. Метою цієї взаємодії є досягнення 

взаєморозуміння (розуміння позиції співрозмовника та її повага) [1, с. 51]. 

Збільшення кількості іноземних студентів в аграрних вишах підвищує 

актуальність проблеми взаємодії представників різних культур. Проте наявність 

мовного бар’єра, відмінності в традиціях і культурі часто ускладнюють процес 

комунікації з іноземними студентами в навчальних, повсякденних і побутових 

ситуаціях. Ця проблема вимагає розвитку толерантності та емпатії, уміння швидко 

адаптуватися й володіти гнучкістю мислення, щоб успішно будувати комунікацію 

та здійснювати ефективну взаємодію. Зазначимо, що встановлення діалогу культур 

неможливе без толерантного ставлення до партнера по комунікації.  

Головним принципом ставлення до інших людей дослідниця Н. Чернуха 

називає толерантність як інтеграційну якість успішної особистості, здатність 

людини розуміти та цінувати культури різних народів та епох. Саме діалог авторка 

розглядає дієвим способом становлення толерантності [4, с. 28 – 29]. Як 
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зазначається, толерантність – це важливий компонент життєвої позиції особистості, 

яка має власні цінності та інтереси і з повагою ставиться до позицій і цінностей 

інших людей. Толерантна особистість відкрита до сприйняття інших культур, 

здатна запобігати конфліктам. 

Формування толерантності здійснюється під впливом багатьох чинників. По-

перше, вона включає в себе систему цінностей, поглядів, стереотипів, які 

ґрунтуються на визнанні принципу толерантності в соціокультурних стосунках; по-

друге, уміння особистості приймати людей з іншою культурою, свідомістю, 

традиціями; психологічну готовність до взаємодії з представниками інших 

соціокультурних груп на основі терпимості, поваги, розуміння. 

У міжкультурній комунікації наявність культури толерантності постає як 

можливість оцінити співрозмовника без упередження та вибудовувати 

комунікативну поведінку так, щоб вона було сприйнята як прагнення встановити 

продуктивний міжкультурний діалог. Відповідно до поглядів науковців, при 

розвитку толерантності основоположним є діалогічний принцип, згідно з яким 

розвиток особистості й культури неможливий без визнання Іншого, переклички 

епох і діалогу культур [3]. Толерантність формується в процесі діалогу 

представників різноманітних культур і світоглядів при спільному пошуку 

вирішення значущих для них соціальних проблем. 

Формування та розвиток здатності до діалогу культур у студентів повинно 

здійснюватися, на думку дослідників [2], на основі принципів взаємної поваги, 

терпимості до культурних розбіжностей та подоланню культурних бар’єрів, бачити 

у представниках іншої культури не лише те, чим ми відрізняємося, але і те, що нас 

об’єднує; змінювати оцінки в результаті осягнення іншої культури; відмовлятися 

від стереотипів; використовувати знання про іншу культуру для більш глибшого 

пізнання власної. Таке навчання сприяє усвідомленню своєї приналежності до 

певного етносу, так і до ознайомлення з традиціями і культурними особливостями 

представників іншої культури [5]. 

Вивчаючи іноземну мову та культуру, майбутні аграрії засвоюють систему 

цінностей іншої нації, здійснюють порівняльний аналіз, знаходять подібне й 
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відмінне та вибудовують власну систему цінностей. Велику цінність для студентів 

мають також знання національного етикету, побуту, свят. Дбайливе ставлення до 

мови, національної історії, культури, традицій та обрядів є найважливішою умовою 

формування патріотичних якостей майбутніх аграріїв, а закріплені в національній 

культурі моральні установки, моделі поведінки визначають успішний розвиток 

особистості загалом. Осягаючи культурні реалії іншомовної країни в процесі 

вивчення іноземної мови, майбутні аграрії не лише долучаються до іншої культури, 

але й порівнюють дві культури – рідну та іншомовну, виходячи за межі культурної 

орієнтації, долучаються до рідної культури. 

Вважаємо за необхідне в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» використовувати ефективні методи навчання, що 

сприяють пізнанню іншомовної культури, розвитку умінь порівнювати рідну та 

іншомовну культури, а саме метод культурних капсул. Зазначений метод полягає в 

короткому описі деяких аспектів іншомовної культури (наприклад, особливості 

проведення свят, традиції харчування, весільні обряди тощо) та подальшому 

порівнянні з культурними реаліями в рідній культурі. Наприклад, вивчаючи 

культурні пам’ятки Лондона, студенти паралельно порівнюють із культурними 

пам’ятками Києва, тобто вивчають культуру іншої країни зі співвідношенням 

культури рідної країни, що сприяє більш продуктивному засвоєнню країнознавчої 

інформації. 

Засвоєння інформації про факти іншомовної культури у вигляді автентичних 

матеріалів на порівняльно-зіставній основі, виділення відмінностей між культурами 

зумовлює активізацію попередніх знань і особистісного досвіду студентів. Робота з 

автентичним матеріалом може проводитися на таких зразках, як путівники 

визначними місцями іншомовної країни; рецепти приготування страв; статті з газет 

і журналів; листівки тощо. Питання інтерпретації культурних відмінностей є 

обов’язковим етапом обговорення. У результаті обговорення студенти 

усвідомлюють культурні відмінності в комунікативній поведінці людей. Такі 

завдання сприяють розвитку в студентів навичок виокремлювати необхідну 
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країнознавчу інформацію, робити порівняльний аналіз фактів української культури 

з іншомовною. 

Таким чином, використання методу культурних капсул сприяє підготовці 

майбутніх аграріїв до участі в міжкультурному діалозі. 
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      According to the definition in Cambridge dictionary a phrasal verb is ‘a phrase that 

consists of a verb with a preposition or adverb or both, the meaning of which is 
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different from the meaning of its separate parts’[1].  Phrasal verbs are one of the most 

complicated aspects for the learners of English. It account for the fact that in many cases 

the meaning of the phrasal verb cannot be deduced from the meaning of its constituents. 

For example, a  student who knows that the verb to put means’  moving something or 

someone into the stated place, position, or direction’[1] can have difficulty in 

understanding  the sentence : Stop laughing– you’ll put her off. In this sentence the 

phrasal verb to put  off means to ‘prevent  someone from concentrating on something so 

that they have difficulty  doing it ; to make someone unable to concentrate or think 

clearly ‘[3]. Besides, a lot of phrasal verbs have more than one meaning . They are 

polysemantic  and can be used in both literal and idiomatic meanings.  For instance, the 

verb to put off  as stated  in Macmillan dictionary  has 7 meanings. Some of them are: 

– ‘  to make someone not want to do something, or to make someone not like someone or 

something’. E.g.: Lack of parking space was putting potential customers off.  

–  ‘  to delay doing something, especially because you do not want to do it’. E.g.:  I was 

trying to put off the moment when I would have to leave.  

– ‘ to switch off a machine or piece of equipment’. E.g.: Please put off the television and 

do your homework. 

     Moreover, grammar aspect of their usage may also be  difficult , particularly the 

position of an an adverb  or a preposition .  Phrasal verbs can be transitive ( i.e. they are 

used with an object) . E.g.: The police were called to break up the fight. They pulled the 

house down and redeveloped the site.  Phrasal verbs can be intransitive( i.e. they are used 

without  an object). E.g.: They set off early to miss traffic. He pulled up outside the 

cottage. 

      The verb and  adverb elements which make up intransitive phrasal verbs are never 

separated. E.g.: They set off early to miss traffic is the only  correct  sentence. We cannot 

change  the word order.   However, the  situation is different with  transitive verbs. If the 

direct object is a noun, two correct sentences are possible . E.g.: They pulled the house 

down .  They pulled  down   the house. If the direct object is a pronoun, it always comes 

between the verb and the adverb.  E.g.: They pulled  it down . We cannot change  the 

word order.  
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     So, the lexical and grammatical  peculiarities of phrasal verbs should be taken into 

consideration. It is also obvious, if the  student wants to understand and sound like native 

speakers , he has to learn and use phrasal verbs correctly as a crucial point for  fluent 

English. Undoubtedly, one of the best ways to master these verbs is to use them in 

conversation, in their natural environment, in specific topics– family, friends, sport,  

hobbies, etc. .  

     The author of the e-book “1000 Phrasal Verbs in Context” Matt Errey  suggests using 

books, e-books  with lots of contextual sentences, online resources with phrasal verb 

exercises, including gap-fill and matching exercises, as well as phrasal verb quizzes and 

games  to test  students’ understanding [2]. 

     Thus, phrasal verbs are the integral part of the successful communicative competence. 

They have both lexical and grammatical peculiar features and should be used in their 

natural  environment. 
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Эпохой активного формирования портрета в русской литературе считаются 

30-е годы XIX века, время расцвета русской романтической повести, когда творили 

А.А. Бестужев-Марлинский, Н.Ф. Павлов, Н.А. Полевой, М.П. Погодин и другие 

писатели-романтики. По мнению М.Н. Жорниковой, «портретные достижения 

русских романтиков связаны с переходом от изображения личности к изображению 
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характера, с разработкой языка литературных жестов, с появлением 

объективированной мотивировки статического и динамического портретов» [4, 

с. 7]. О взаимодействии внутреннего и внешнего  в  портрете  персонажа  писали  

Л.И.Кричевская [5] , А.М. Левидов [6], С.А.Мартьянова [7], однако  до сих пор 

предметом исследования не было соотношение изображения внешности и 

психологической характеристики персонажа в светских повестях Н.А.Дуровой. 

Цель данной статьи – проанализировать роль различных типов портрета  в 

изображении внутреннего мира персонажей в светских повестях Н.А.Дуровой. 

Становление внутреннего мира романтического героя, его всё возрастающую 

емкость и сложность Н.А.Дурова стремиться передать в светских повестях 

посредством многочисленных и разнообразных описаний внешности. Поиски 

объективных средств отображения психических движений во внешнем проявлении 

особенно рельефно проявляется в сдвоенных портретах писательницы, в которых 

даётся описание двух персонажей по принципу сходства или противопоставления. 

Так, в повести «Оборотень» описание внутреннего через внешнее сестёр Эмилии 

и Розетты даётся и по сходству: «Во всём другом, ты, как и я игрива, весела, 

шутлива, немного насмешлива; наклонности у нас одинаковые; стан, рост, даже 

голос твой от моего отличить нельзя» [1, с. 55], и по противопоставлению: 

«Прелестное существо и гадкий урод обнялись с нежностью» [1, с. 55]. 

Писательница часто использует принцип контрастности в изображении 

персонажей: Фетиньи и Целестины, Фетиньи и Маши (повесть «Угол»), Терезы и 

Лютгарды, Валериана и графа Эдуарда (повесть «Павильон»). Например: 

«Лютгарда была моложе Терезы одним полугодием и столько ж имела совершенств 

тела и души, сколько та имела недостатков… Злая Тереза била её по лицу за то, что 

на этом милом личике цвели розы, а на личике Терезы, несмотря на её детский 

возраст, раскидывались угри, следствие беспрерывного гнева. Тереза носила платье 

шелковое, обувь такую же; Лютгарда зимой и летом, в буден и праздник была 

одета в простое грубого полотна платье» [2, с. 28]. Противопоставление внешнего и 

внутреннего в портретных описаниях героев усиливается использованием  

антонимов: «Тереза сделалась чернее, желтее, сухощавее и злее; Лютгарда была 
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свежее и прекраснее весеннего утра, только что озаренного восходом солнца» [2, 

с. 29]. 

Особую роль в изображении  персонажа играет психологический портрет,  

через внешние черты передающий внутреннюю сущность героя. Например,  

описание Целестины в повести «Угол»: «Это была колоссальная статуя, прекрасно 

отработанная: большие голубые глаза, красиво оправленные, не выражали никакой 

мысли; казалось, что это фарфор разрисованный; уста её, румяные и хорошей 

формы, улыбались всегда очень бессмысленно» [3, с. 71]. Или психологический 

портрет отца Валериана, свидетельствующий о трагедии старого ксендза, 

потерявшего единственного сына, в повести «Павильон»: «Измождением дышала 

вся его наружность. Это было прекрасное разрушение прекрасной некогда 

машины: добродетель, высокий ум, кротость нрава так ясно рисовались в чертах 

его бледного, изможденного лица; не только наружность, не только черты лица, но 

даже и самое выражение тела его носило на себе отпечаток столь лютого 

страдания, такого безотрадного несчастия, такого горького злополучия, что, при 

взгляде на него, первая мысль всякого, – если он сколько-нибудь сострадателен, – 

первая мысль будет: желание ему самой скорейшей смерти…» [2, с. 8]. 

В стремлении индивидуализировать портретные черты своих героев, 

писательница использует при описании персонажей различные оптические 

позиции, создавая портреты общего плана: «Молодой Тарнопольский, имея 

совершенное сходство с отцом, превосходил, однако ж, его красотою стана и лица; 

всякий скульптор, всякий живописец не мог бы желать лучшей модели для своих 

ахиллов, аполлонов, адонисов, полубогов, как «прекрасного Валериана» [2, с. 12], – 

и портреты крупным планом, предполагающие детальное описание с близкого 

расстояния выражения лица, как наиболее изменчивой части во внешнем облике 

персонажа. Описание крупным планом помогает установить связь между внешним 

и внутренним, ведь те или иные изменения в выражении лица, цвет, блеск глаз 

являются результатом душевных изменений: «Я бледнел, краснел, желтел, зеленел, 

багровел, голубел, одним словом, казалось, что бедное мое лицо, как хамелеон, 

отражает все цвета турецкой шали Эмилии» [1, с. 55].  
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В светской повести первой трети Х1Х века, когда происходил процесс 

активного формирования портрета романтической личности путем поиска 

объективных средств отображения психических движений во внешнем проявлении, 

большое значение приобретает динамический портрет, который позволяет более 

точно представить «пространственную форму» героя, глубже осмыслить 

психологическое содержание образа. Н. Дурова использует динамический портрет 

при описании персонажей, лишенных душевной ясности, спокойствия, при 

воссоздании  психологического состояния персонажа, его  поведения, манер, 

жестов. Излишнюю жестикуляцию, отражающую порыв, резкие переходы от 

неподвижности к действию и, наоборот, можно наблюдать в динамических 

портретах графини Тревильской, когда она видит, как рушатся её планы 

относительно выгодной женитьбы сына на княжне Орделинской: «Графиня 

бросилась на диван, подперла голову рукою и отдалась глубочайшей задумчивости; 

досада её превратилась в грусть; нахмуренные брови пришли в прежнее 

положение, чело разгладилось, и на глазах, все ещё прекрасных, навернулись 

слезы» [3, с. 94]. 

Для изображения внутреннего мира героев писательница использует   

детальный портрет. Например, при  описании  Матрены Федуловой,   её 

стремления дорого одеваться   писательница подчёркивает не только отсутствие 

вкуса у купчихи, мечтающей стать своей в обществе светских дам, но и 

несоответствие изысканной одежды, дорогих украшений физическим и природным 

данным, выдающим социальный статус Матрёны-простолюдинки: «Её грубое, 

лоснящееся лицо, толстые руки, неуклюжесть всего корпуса и неловкие движения 

выказывают её тем, что она есть, и блистательный наряд не введет никого в 

заблуждение – почесть её знатною дамою» [3, с. 117].  

Портрет героя  в повестях Дуровой зачастую передает не только  сущность, но 

и социальный статус персонажа, о чем свидетельствует  портрет графа Жоржа  в 

повести «Угол»: «Перед ней стоял молодой человек пленительной наружности, 

одетый просто, но которого все приемы и самый даже поклон показывали знатного 

барина и имели в себе что-то увлекающее, что-то обязательное, чего никогда не 
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бывает у людей низшего класса» [3, с. 99].  Писательница неоднократно использует 

прием социализации персонажей через описание внешности. Так, в повести «Князь 

Мавриций» писательница создает поэтичный образ прекрасной поселянки Юзефы,  

подчеркивая «нечто волшебное» в выражении ее нежного и невинного лица. 

Описание внешности бывшей крепостной Степаниды тоже социализировано и 

подчеркивает ее происхождение: «Как теперь гляжу на тебя, как ты, бывало, 

гуляешь в этом саду: сарафан штофный, малиновый; кокошник золотой, жемчугу 

полная шея, руки белые, что снег, рукава кисейные, тонкие, что твой дым!» [3, 

с. 101].  

Портрет в зависимости от коллизий, в которые вовлечены герои, может быть 

стабильным или изменяющимся во времени. Прием ретроспекции в портретных 

описаниях различных героев что помогает увидеть, какие изменения происходят во 

внешнем  и внутреннем облике героев и чем они вызваны: временем, ударами 

судьбы, душевными переживаниями. Стабильность или изменяемость внутреннего 

и внешнего в образе персонажа Н.Дурова отражает путем повторяемости ведущего 

признака описываемого действующего лица в звеньях портретной цепочки,  то есть 

в портрете с лейтмотивом. Например, в портретной цепочке героини повести 

«Угол» Фетинье лейтмотив внешней простоты и элегантности, подчеркивает 

скромность и внутреннюю красоту героини. 

Таким образом, портрет  является существенным элементом всей 

изобразительной системы Н.А.Дуровой, которая с помощью  различных  

портретных форм акцентирует внимание не только на описании внешности, но и на 

раскрытии глубинных психологических особенностей как главных, так и 

второстепенных персонажей своих светских повестей. 
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В последнее время внимание исследователей уделяется способам актуализации 

грамматических единиц в поэтических текстах. Так, в работе Е.А. Скоробогатовой 

анализируется поэтическое выделение и поэтическая динамика нормативных единиц 

грамматики, описываются универсальные для всех частей речи способы стиховой 

актуализации и деавтоматизации, к которым автор  относит соположение, аттракцию 

и селекцию [5]. Особенности использования частиц,  в том числе и отрицательных 

частиц, были предметом анализа Е.А. Скоробогатовой и Н.С.Мининой на материале 

поэтических текстов А.Блока, М.Цветаевой, Б.Гребенщикова, Б.Чичибабина и др. [6]. 

Лирический герой Высоцкого пришел в литературу со своим языком: 
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незакрепощенной разговорной, а часто и жаргонной, выразительной, короткой и 

точной фразой; непредсказуемой, свободной, часто надрывной интонацией. Поэзия 

Высоцкого продолжает оставаться популярной и сегодня, исследование его 

поэтического языка может пролить свет на причины этой популярности. Мониторинг 

существующих исследований показал, что системного анализа  функционирования 

отрицательных частиц на материале произведений В.Высоцкого, не 

предпринималось, что делает предлагаемую нами тему  исследования актуальной.  

Цель работы – выявить роль селекции в актуализации отрицательной  частицы 

не в  поэтических текстах В.Высоцкого   

Материалом для исследования послужили поэтические отрывки и целые тексты 

В.Высоцкого с отрицательными частицами не [2]. 

Известно, что академик  В.В.Виноградов  частицами речи называл группы таких 

слов, которые «не имеют самостоятельного реального или материального значения, а 

вносят главным образом дополнительные оттенки в значения других слов, групп слов, 

предложений или же служат для выражения разного рода грамматических 

отношений» [1, с. 613]. Как видим, ведущим грамматическим признаком частиц 

является их несамостоятельность, отсутствие полновесного лексического значения. 

Кроме того, будучи служебными словами, частицы не могут быть членами 

предложения, а служат для выражения  смысловых оттенков отдельного слова или 

предложения. В речи отрицательные частицы  привносят дополнительные смысловые 

оттенки в высказывание,  придают ему эмоциональную окраску, а также принимают 

активное участие в его интонационном оформлении, выступают в качестве 

словообразовательных элементов, т.е. принимают активное участие в образовании 

новых слов с противоположным значением.  

Между тем исследователи  отмечают, что «в художественном тексте служебные 

слова, играя на уровне содержания роль «упаковочного материала»,  активно 

участвуют в смыслообразовании» [7,  с.500], причем  возможности последнего у 

служебных слов достаточно велики. У незнаменательных частей речи, вообще, и у 

частиц, в частности, в силу отсутствия у них ряда лексических и грамматических 

признаков, наблюдается определенная специфика, связанная с их категоризацией, 
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которую и предстоит нам проанализировать на примере грамматической селекции. 

Под грамматической селекцией (отбором) исследователи понимают 

последовательный отбор грамматических единиц по заданному признаку, в результате 

которого происходит «формирование различных типов морфологических доминант в 

отдельном произведении и к появлению идеостилевых, грамматических особенностей 

поэтического направления или периода» [4, с. 6-7]. В результате селекции возникает 

«сгущение» (накопление) однородных единиц в тексте, т.е. локализация 

морфологически подобных единиц на сравнительно небольшом отрезке 

стихотворного текста, которые формируют грамматическую однородность или 

грамматическое выделение в поэтическом тексте. Анализ собранного нами материала 

показывает, что для поэтического идиостиля  В.Высоцкого характерно использование  

однородных грамматических  единиц, в частности отрицательных частиц  не, когда с 

помощью их «сгущения» создается определенный грамматический фон, связанный с 

тематикой  стихотворения. Случаи «сгущения» частицы не в творчестве поэта, с 

одной стороны, актуализирует эту частицу, а с другой стороны,  являются средством 

выполнения разнообразных стилистических  «смыслоформирующих поэтических 

задач» [6, с.57].  Одна из таких задач – формирование общей идеи отрицания. В ряде 

случаев накопление грамматически однородных единиц в тексте является  способом 

формирования морфологической доминанты, которая создается соположением рядов 

однородных форм, значимых в данном тексте и связанных с его содержанием и 

используется для передачи общей идеи отрицания в поэтическом тексте, способствуя 

созданию  «не-стихотворений» [5, с. 375], например: 

На братских могилах не ставят крестов, / И вдовы на них не рыдают, / К 

ним кто-то приносит букеты цветов, / И Вечный огонь зажигают. // 

У братских могил нет заплаканных вдов – / Сюда ходят люди покрепче. / На 

братских могилах не ставят крестов, / Но разве от этого легче?..// 

В этом стихотворении, как и во многих других, отрицательная частица не с 

глаголом употребляется в заглавии: «На братских могилах не ставят крестов», «Вы 

в огне, да и в море вовеки не сыщите брода», «Я не люблю», «Вы в огне да и в море 

вовеки не сыщите брода»  и др. 
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 Композиция подобных стихотворений часто имеет кольцевые повторы 

названия с отрицанием в строфах. Например, в произведении «Я не люблю»  

заглавие представляет собой редуцированную часть повторяющейся  в   10-ти   из 

32  строф того, что не приемлет поэт: 

Я не люблю фатального исхода, / От жизни никогда не устаю / 

Я не люблю любое время года, / Когда весёлых песен не поют.// 

Я не люблю открытого цинизма, / В восторженность не верю и ещё,/ 

Когда чужой мои читает письма, / Заглядывая мне через плечо.//  

Я не люблю когда наполовину, / Или когда прервали  разговор / 

Я не люблю, когда стреляют в спину, / Я также против выстрелов в упор. // 

Я ненавижу сплетни в виде версий  / Червей сомненья, почестей иглу, / 

Или когда всё время против шерсти, / Или когда железом по стеклу. // 

Поэт намерено использует эллипсис отрицания «Я не люблю» перед  7, 15 и 

16  строфами, а  в 13 строфе  для иллюстрации высшей степени неприятия  травли  

толпы использует синонимичную фразу «Я ненавижу». В  последней  же строфе 

стихотворения   Высоцкий использует вместо настоящего времени глагола «не 

люблю» будущее «не полюблю», усиливая  категоричность высказывания   

добавлением отрицательного  наречия никогда:  «Пусть впереди большие 

перемены / Я это никогда не полюблю». 

Стихотворения поэта, в которых наблюдается «сгущение» отрицательных и 

усилительных частиц, построены с учетом тщательного подбора слов,  каждое из 

которых занимает свою позицию в горизонтальном или вертикальном ряду, 

образуя различные композиции, усиливая отрицание при помощи частицы ни: 

Нельзя и с именем /Его Свинцу отвешивать поклонов. / Во имя жизни миллионов /  

Не будет смерти одного!// И ни за черта самого,/ Ни за себя – ни за кого/ Никто 

нигде не обнажит кинжалов.// Никто навечно не уснет,/ И не взойдет на эшафот 

/ За торжество добра и идеалов («День без единой смерти»). 

Анализ поэтических текстов Владимира Высоцкого подтверждает  тезис О.В. 

Радчук о том, что, частица  не способна находиться перед любой словоформой [3, 

с.19]:  а) перед существительным с предлогом и без предлога:  Не по этапу, не по 
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этапу;  И прав был капитан – еще не вечер; б) в составе союза не то, не то и перед  

союзом чтоб: Не то чтоб другу не везло, / Не чтоб кому-нибудь назло; в) перед 

определительным местоимением:  Расклад перед боем не наш; г) перед 

прилагательным: Не встречу с друзьями, не праздничный стол; д) перед кратким 

прилагательным, модальным словом  и категорией состояния: Мне цифры сейчас не 

нужны; Им даже не надо кресты на могилы; е) перед деепричастием: Мир 

подводный и надводный свой, Не задумываясь, выплесну!  

Однако   чаще всего частицу не  поэт  использует перед  различными формами 

глаголов: перед инфинитивом: Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить;  перед 

глаголом в повелительном наклонении: Только ты не умри; перед различными 

формами  глаголов настоящего прошедшего и будущего времени: Я в прошлом – не 

хочу, а в будущем – не знаю;  Если ж он не скулил, не ныл/; Прими таким, как есть, не 

буду больше петь. 

Для поэтической актуализации отрицательной частицы не Высоцкий 

использует сильные   позиции:    в начале строфы, когда частица не выступает в  

роли анафоры: «Уехал сам, уехал сам,/ Не по   этапу, не по этапу./ Не то чтоб 

другу не везло,/ Не чтоб кому-нибудь назло, / Не для молвы, что, мол, чудак, / А 

просто так, а просто так».  А также в роли эпифоры в конце строфы и в конце 

стихотворения:  «Свежий ветер избранных пьянил, / С ног сбивал, из мертвых 

воскрешал,– / Потому что если не любил,  / Значит, и не жил, и не дышал!» 

(«Баллада о любви»). 

Если говорить об использовании стилистических фигур с  частицей не в 

поэзии Владимира Высоцкого, то кроме анафоры и эпифоры используются: прием 

градации, например:  Я рук не ломаю, навзрыд не кричу. («Запомню, оставлю в 

душе этот вечер»); «Мне не служить рабом у призрачных надежд, Не поклоняться 

больше идолам обмана» («Было так – я любил и страдал»); синтаксический 

параллелизм  в построении предложений: «Чтоб  я не ждал, чтоб вороны не реяли, / 

И чтобы агнцы жалобно не блеяли, / Чтоб люди не хихикали в тени, – / От них от 

всех, о Боже, охрани!» («Две просьбы»); приема антитезы, например:  «Если друг 
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оказался вдруг/ И не друг, и не враг, а так» («Песня о друге»);  лексический повтор: 

«Не кричи нежных слов, не кричи» («Красивых любят чаще»). 

Таким образом, при «сгущении» отрицательных частиц в ряде стихотворений 

образуется отрицательная морфологическая доминанта морфологически однотипных 

единиц, которая используются для передачи общей идеи отрицания в поэтическом 

тексте и способствует созданию  «не-стихотворений».  Причем повтор частицы не в 

отрицательной конструкции с глаголом  придает лирике поэта особую 

ритмомелодику, свойственную песенному жанру.  

В качестве перспектив  исследования представляется возможным более глубоко 

проанализировать особенности использования частицы не в  различных 

стилистических фигурах, а также рассмотреть особенности функционирования частиц 

других разрядов в поэтическом творчестве Владимира Высоцкого. 
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BREXIT AND ANTI-BREXIT SLOGANS  

AS LINGUISTIC AND CULTURAL PHENOMENON 

Goncharova O.A.  

Kharkiv, Ukraine 

 

Brexit is a unique event not only in political, economic and social terms, but it is 

also a significant cultural and linguistic affair. The June 23, 2016 referendum split the 

British society, as 51.9% to 48.1% of those who voted decided that the United Kingdom 

should leave the European Union. What is more, the referendum split the country, as 

England and Wales voted for Brexit, and Scotland and Northern Ireland determined to 

remain in the EU. Indeed, the British parliament and government faced the unprecedented 

challenges in making painful decisions on the way of implementation of the people’s 

vote.  

The political debates and mass demonstrations have been held for more than two 

years now. On 9 December 2018, two days before the British parliament was expected to 

vote on Theresa May’s deal (the Withdrawal Agreement between the EU and the UK), 

thousands of people marched in Brexit Betrayal rally led by UKIP leaders Gerard Batten 

and Tommy Robinson demanding no-deal Brexit; at the same time the anti-Brexit protest 

requiring a second referendum was held. The demonstrators of both sides carried flags, 

banners and signs with their political claims and slogans; the last ones comprise a 

considerable interest for language and culture study as they reflect the national 

peculiarities of the current social and political strategies. 

According to the Cambridge Academic Content Dictionary, slogan is “a short, 

easily remembered phrase used to describe the character of something, especially a 

political idea or a product” [2]. As it is widely mentioned in the literature concerning 

political communication, slogans were imported from the commercial and advertising 

domain in early 1930s and since then have become an essential part of political discourse.  
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A number of researchers studied various aspects of slogans, such as their content 

and structure, emotional and psychological impact on the audiences, the way they shape 

the public opinion; besides this, the strategies for creating more efficient slogans were 

elaborated. Thus,  the researches argue that effective political messages should be short 

and produced in plain language, so as to make them easy-to-read, easy-to-recognise and 

easy-to-memorise; in addition to this, they should have clear, concise, and well-organised 

writing (C. Kohli, L. Leuthesser, R. Suri, S. Seidman and others) [3; 7; 8].  

Brexit and anti-Brexit campaigns caused the appearance of a stratum of 

publications under headlines such as “Brexicon: A full dictionary of Brexit-related jargon 

(The Independent, February 21, 2018), “EU referendum: The ten worst clichés from the 

campaign so far” (The Independent, February 26, 2016), “The best slogans for remainers 

to chant” (The Guardian, October 26, 2018), “Brexit: People need facts not slogans” 

(BBC News, March 8, 2016), “De beste slogans van de anti-Brexit-betogin” (De 

Standaard, October 20, 2018), “Calling time on Brexit slogans” (New Law Journal, 

January 19, 2017) etc., most of which express a positive or critical-negative commenting 

of the journalists on the public discourse.  

The focus of the current study is to analyse, compare and interpret the linguistic 

features of Brexit and anti-Brexit slogans in synchronic aspect, namely, those ones which 

were involved on 9 December 2018; also, we will try to elucidate the extralinguistic 

instruments applied for their generating.  

Considering the objective, we used field method of obtaining data directly from 

native speakers by viewing video recordings on YouTube channel; thus, 41 pro- and 26 

anti-Brexit slogans were elicited [1; 4; 6]. To fulfill the task a qualitative research 

approach was employed: content analysis while investigating topics of the messages and 

their memorability features; anthropological linguistics analysis for exploring the 

relationship between language and cultural significance of the slogans; finally, 

hermeneutical analysis for interpretation purposes.  

Reflecting on the slogans coined by Brexit supporters and those who back the EU, 

we reveal striking ideological contradiction underlying the confrontation: patriotism, 

nationalism, and protectionism on the one side and globalism with its open borders and 
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migration issue on the other side that, consequently, defined the main slogan topics and 

impacted on the choice of linguistic and extralinguistic tools.  

The principal slogan of “Brexit Betrayal” March participants is “Brexit means 

exit”, that is a direct quotation from the speech of Theresa May (2016) [5]. The slogan 

makers used the catchphrase intentionally as nowadays the Prime Minister is accused by 

the Brexit supporters of betrayal of their ideas as they consider May’s Brexit deal with 

the European Union “humiliation of the nation”. So, the keywords of the Brexit slogans 

are: 

Nouns: May, deal, Brexit, treachery, traitor, treason, freedom  

Verbs: save, free, leave 

Abbreviations: EU (the), UK (the) 

Negative constructions with the word ‘NO’ 

The Brexit slogan creators employed a wide diversity of language tools at different 

levels: 

Phonetics: alliteration : “ Leave / means / leave”, “Brexit / Betrayal”   

Rhyming: “BBC / Fake news / Fake views”, “Don’t let May / Betray UK”, “I will not 

submit / to a dictatorship”  

Vocabulary: Brexit neologisms: “Hello / Brainwashed / Remainiacs” (‘Remainiacs’ is a 

blend of ‘remain’ and ’maniacs’ and refers to ‘maniacs who want to remain in the EU’), 

“Hello / Brainwashed / Remoaners” (‘Remoaners’ is a blend of ‘remain’ and ‘moan’, i.e. 

‘those who are moaning for remaining in the EU’). The word ‘Brexit’  itself is a blend of 

‘Britain’ and ‘exit’. 

Syntactic structures: simple sentences in the active voice: “All I want / for Christmas / is 

Brexit”, “I am / not a / European”, “It’s time to / leave EU”, “We want our / country 

back”, “Don’t want to be / part of a European / dictatorship”, “Betrayal of the / people’s 

sovereignty / is an act of treason”, “We don’t want EU / We don’t need EU”, “We want / 

freedom / self-rule / democracy”   

Negative phrases: “Out now / No deal”, “No deal / No EU / No May”, “No / more / 

treachery”, “No more excuses / We want Brexit now” 
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Noun phrases: “Freedom / from / EU”, “World / Trade”, “Democracy& Liberty”, 

“WTO / terms”, “Hard Brexit”, “Traitor May”   

Imperative sentences: “Screw / EU / May”, “Save / Brexit”, “Save / Britain”, “Free 

UK / from EU”, “Believe in / Britain”, “Make / Brexit / happen”, “Dump the deal – 

leave now”, “Walk away /& pay the EU / nothing” 

Stylistic devices: metaphors: “Political sharks / sinking / British fleets”, “British / 

fishermen / politic / prawns”  

Wordplay : “For this year / Christmas Dinner / I want it Brussels free” (Brussels as the 

capital of the EU and as a vegetable); “Great Batten / 4 / Great Britain” (Gerard Batten 

is the UK Independence party leader, his surname resembles the word ‘battle’, and 

numeral ‘4’ is a homophone of  the preposition ’for’) 

Proverb: “No deal is better / than a bad deal” (word ‘deal’ substitutes the traditional 

one ‘news’) 

It is the fact, that slogan as essential of political discourse performs a number of 

functions. The pro-Brexit slogans reflect the ideology of both the UK Independence party 

and that part of community that claims the sovereignty of the state; besides, they express 

the attitude towards their political opponents, make demands to the Prime Minister, and 

call for action.  

To convey the political messages to the audience effectively and convincingly, the 

slogan creators applied efficient visual elements, such as capitalisation, bold shift, 

syntagmatic structuring of slogan patterns, mostly two- and three-component ones (in the 

slogans that are quoted in this work we use a slash for this purpose). 

Apart from that, they turned to colour as one of the most efficacious non-verbal 

means of communication. Thus, some slogan texts and the background they are written in 

are represented in classic black and white colour combination, which is strict, distinct, 

sharp, most readable, and relates to tradition. There are also slogans performed in colours 

of the national flags: blue, red and white colours of the Union Jack and red and white 

colours of the flag of England that alongside with numerous British flags carried by 

demonstrators seek to awaken the foundations of national self-awareness. In addition to 
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this, there were purple and yellow flags and signs, which is the official colour 

combination of the UK Independence party.  

The main idea that shapes the mainstream of anti-Brexit political discourse is that 

far-right nationalist views threaten to turn into racism and fascism. If compared to the 

Brexit slogans, the anti-Brexit ones are concise, forceful, and less diverse in form and 

content. Among the keywords they are based on are the following: 

Nouns: racism, fascism, islamophobia, migrants, refugees, Brexit, Trump 

Verbs: stop, reject, oppose     

Abbreviations: EU (the), UK (the) 

Negative constructions with the word ‘NO’  

To achieve the strong effect on audiences, the slogan generators employed solely 

the syntactic structures:  

Simple sentences in the active voice: “Brexit / means / disaster”, “We are all one”, 

“We demand / a people’s vote”, “We reject this / Brexit deal” 

Negative phrases: “No to / islamophobia / and war”, “No to racism”, “No to Trump”, 

“No to the / Muslim ban”, “Forwards / not / backwards”  

Noun phrases: “EU = peace”, “Open / Britain”, “A brighter / future together”, “Hands 

off / EU workers /&students / Let them stay”, “Social solidarity / across borders”, 

“Migrants &/ refugees / welcome here”, “Working class / against Brexit”, “Unison / is 

strength”, “Proud socialist / feminist / antifascist”   

Imperative sentences: “Don’t make / a hole in the EU”, “Stop Brexit / invest in jobs & / 

training”, “Remain &/ reform the EU”, “Don’t let the racists / divide us”, “Smash 

fascism & racism”, “For UK’s sake / stop / Brexit”  

The above-mentioned samples pursue several goals, namely, to discredit opponents 

as racists and fascists so as to cause a public outcry; also, to express fearful expectations 

of possible changes in immigration policy and, therefore, to protect the right to stay and 

work in the country; lastly, to avoid racial and national discrimination.  

Similarly to the Brexiters’ slogans, the Remainers’ ones have also been designed in 

such a way as to attract the ultimate attention of the community that includes 

capitalisation, bold shift, underlining, syntagmatic structuring and colour. While the 
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Brexit supporters made the most of the colours representing the national flags, in order to 

arouse national proud, along with black and white colour combination, the basic colours 

of the anti-Brexiters’ messages are yellow, orange and red, which denote different levels 

of danger. Besides that, they also used the combination of blue, yellow, red and white 

colours, which refers to the unity of both the European Union and the United Kingdom 

flags. 

All in all, although the current research is based on the material which is restricted 

by a single event, namely, the Brexit Betrayal rally and its opposition protest, yet it 

reveals some characteristic features of the slogans presented by the two opposing groups, 

which, actually, evidence the deep polarization of the British society. And, as the social 

and political drama called ‘Brexit’ has not ended yet, we may anticipate new perspectives 

on cultural and language investigations in this field. 
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Паремії як фразеологічні одиниці, що характеризуються не тільки 

відтворюваністю і стійкістю, але й предикативністю, є цінним матеріалом для 

лінгвокультурологічних досліджень. Вони здатні транслювати культурну 

інформацію і поведінкові настанови з покоління в покоління (у зв’язку з чим 

прислів’я називаються узуально-поведінковими текстами), а також актуалізувати 

концепти, вербалізатори яких проявляють у контексті прислів’ їв свої граматичні 

властивості й здатність до семантичної сполучуваності з вербалізаторами інших 

концептів. 

У пареміях функціонує багато вербалізаторів й інших релігійних концептів. 

Це як прямі їх номінації, так і слова, парадигматично і синтагматично з ними 

пов’язані. Експлікатори релігійних концептів розподілені за кількома групами, 

виділеними В.І. Карасиком у структурі релігійного дискурсу [1]. Це назви:                

1) учасників релігійного дискурсу (Бог, ангел, поп, чорт та ін.), 2) хронотопу 

(церква, рай, пекло, Великдень та ін.), 3) мети (спасіння), 4) цінностей (віра, правда 

та ін.), 5) стратегій (гріх, молитва, піст, покаяння та ін.), а також власні назви 

(Адам, Іов, Голгофа, Панагія, Христос). 
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При дослідженні релігійних концептів в новогрецьких пареміях, було 

виділено такі відповідники на позначення концептів: Бог – ο Θεός, ο Κύριος; ангел – 

ο άγγελος; священик – ο παπάς, ο καλόγερος, ο µοναχός (монах); чорт – ο διάβολος, ο 

διάουλος, ο δαίµονας; церква – η εκκλησία, ο ναός; рай – ο παράδεισος; пекло – ο άδης, 

η κόλαση; Великдень – το Πάσχα, η Λαµπρή; віра – η πίστη; правда – η αλήθεια; доля – 

η µοίρα; душа – η ψυχή  (у деяких випадках – η καρδιά); гріх – η αµαρτία; молитва – η 

προσευχή [8]. Встановлено, що концепти на позначення учасників релігійного 

дискурсу зустрічаються набагато частіше, ніж концепти на позначення стратегій.  

Під час дослідження англійських паремій використовувалися англійські 

пареміологічні словники: The Oxford English Dictionary (Ed. By Simpson J. A., 

Weiner E.S.), The Words worth Dictionary of Proverbs (G.L. Apperson), Oxford 

Dictionary of English Idioms (Cowie A.P., Mackin R.), A Dictionary of American 

Proverbs (Wolfgang Mieder), The Words worth Dicionary of Phrase and Fable 

(E.C. Brewer). Серед релігійних концептів були визначені наступні на позначення 

Бога – God (Got), Lord, Father; на позначення диявола – Devil; священників – priest, 

clerk, parson, раю – Paradise, Heaven.  

Образ Бога в свідомості людей пройшов тривалий шлях розвитку. І нам 

цікаво було простежити цей розвиток і визначити компоненти концепту «Бог» в 

різні періоди, так як уявлення про Бога може мати різний соціальний зміст в різний 

час. Адже судження про Бога є завжди судження про світ. 

Концепт «Бог» є базовим культурним концептом, на основі якого 

сформувалася свідомість людини. У розумінні християнина Бог – це щось 

непізнане, таємниче, що вбирає в себе уявлення про душу, вічне життя, доброту, 

відкритість, щирість. Давньогрецьке поняття Єдиного передбачало уявлення про 

духовну реальність, відкриття якої було справжнім інтелектуальним подвигом. 

До учасників релігійного дискурсу належать: 

1) Бог як центральний об’єкт віри і адресат звернення людини:  Ο καθένας 

για λόγου του κι ο Θεός για όλους [6] ( Кожен сам для себе, а Бог для всіх). 

2) духовні істоти: ангели: ∆εν δίνει τ`αγγέλου του νερό [6](В нього води не 

випросиш, досл. «не дасть води навіть своєму ангелові»); Βλέπω τον άγγελό µου [2] 
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(Бути при смерті);  демони: Μικρός δαίµων µεγάλη πειρασία [2] (Малий чорт, але 

велика спокуса).  

3) християнські інфернальні істоти, що протистоять Богу: диявол: Κάλλιο 

δρόµο του Θεού παρά διαβόλου στράτα [5] (Краще тернистий шлях Бога, ніж легка 

стежка диявола). 

4) язичницькі інфернальні істоти, ворожі Богу:  Харон (перевізник померлих у 

царство мертвих): Ο Χάρος φίλους και εχθρούς σ' ένα τραπέζι σµίγει (Харон поєднує 

друзів  і ворогів)[2]; Η κακή ζωή του χάρου µοιάζει [6] (Погане життя схоже на 

смерть). 

Аналіз тлумачних словників різних періодів, а також словника прислів’ їв та 

приказок В.І. Даля дозволив виділити основні компоненти, що представляють 

семантичну модель концепту «Бог» в мовній картині світу. Це такі компоненти, як:  

1) Батько, Господар: Θεού θέλοντος [2] (на все Божа воля); Ο άνθρωπος ότι 

µπορεί κι ο Θεός ότι θέλει ((Людина робить те, що може, а бог те, що хоче)[4]; 

Ήλιος και βροχή του Θεού η ευχή [2, c.16]; 

2) «стоїть над усім»: Ο άνθρωπος σχεδιάζει µα ο Θεός εξουσιάζει [7] (Людина 

планує, а Бог керує);   

3) «Творець» (істота, створив світ): Ο Θεός έφκιασε τον κόσµο κι είπε: 'Οπόχει 

µυαλό ας πορεύεται (Бог створив світ і сказав: «той, у кого є розум, нехай 

продовжить свій шлях») [2]; Ο Θεός οικονοµάει κι ο διάολος τα χαλάει [6] (Бог 

створює, а диявол руйнує);  

4) Вседержитель світу: Ό,τι στους ανθρώπους είναι αδύνατον, στο Θεό είναι 

δυνατόν (для Бога небог допомагає, а нічого неможливого); Όταν ο Θεός νοιάζεται, 

ζηλεύουν και αρχόντοι (Коли Бог допомагає, заздрять навіть багаті);  

5) «влада» (управляє світом і має верховну владу, всемогутня істота): Ο Θεός 

βλέπει βουνά και ρίχνει χιόνι [7] (Бог гори споглядає і снігом їх накриває)   

6) «точка відліку» (верховна істота, що володіє Абсолютним Буттям, і об'єкт 

поклоніння): ένας Θεός ξέρει (тільки богу відомо) [6];  

7) компонент «моральний суд»:  Μωραίνει Κύριος ον βουλέται απολέσαι (кого 

Бог покарати хоче, тому відбирає розум); Που γραψ’ ο Θεός ξεβράκωτο, ποτέ βρακί 
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δε βάζει [7] (Коли Бог не дав одежу, одягненим не будеш); Ο Θεός µπορεί να αργεί, µα 

δε λησµονεί (Розплати не минути) [2, c. 242] 

8) компонент «Охорона»:  Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, µ`αγαπάει και το νοικοκύρη 

[6] (Бог любить злодія, але й господаря любить);  

9) компонент «допомога»: ο Θεός να βάλει το χέρι του ( Бог в допомогу); Όντες 

θέλει να χαλάσει ο Θεός το µέρµυγκα, του βάνει φτερά και πετάει [2](Коли бог хоче 

погубити мурашку, він дає їй крила, щоб літати); Όταν ο Θεός νοιάζεται, ζηλεύουν κι 

οι αρχόντοι [6] (коли Бог допомагає, заздрять навіть лорди). 

Під час аналізу прислів’ їв було відмічено тенденцію ототожнення Бога з 

людьми, приписування йому людських властивостей: ∆ώρα και θεούς έπεισαν (Дари 

і богів засліплюють) [2, c.298]; Το πολύ το κυρ`ελέησον, το βαριέται κι ο Θεός (Що 

занадто, те нездорово) [2, c.325]; Ανάγκα και οι θεοί πείθονται (Вижене голод на 

холод; досл. і боги терплять скруту). Також під час аналізу було знайдено 

приклади з дещо іронічним використанням концепту «Бог»:  Νηστεύει ο δούλος του 

Θεού, γιατί ψωµί δεν έχει (Поститься раб божий, бо хліба не має) [6]; Τα χείλη σου 

και στου θεού τ`αυτί (твої слова та Богу у вуха); Σφάλµα γιατρού, πεννιά Θεού 

(помилка лікаря – вирок бога) [6]. Були знайдені прислів’я, у яких Бог виступає як 

сила, що дає не тільки добрі якості, а й дарує злі: Το στάνιο και τη βία ο Θεός τα`δωσε 

(бог дав силу та насилля);  Ο Θεός άλλους έπλασε και άλλους έκλασε (Одним бог 

допомагає, інших сльозами поливає). 

В концепті «God» об’єктивуються уявлення про святого духа, про Всевишню 

реальну істоту чоловічого чи жіночого роду, творця світу, яким він править. Він 

має владу над природою і людськими долями, він може карати і прощати: The most 

high God sees and bears (Всевишній Бог все бачить і терпить); God is just, and time 

suppresses time (Бог справедливий, і час перемагає час). Бог всемогутній, 

унікальний і непізнаваний: Every man for himself, and God for us all (Людина сама 

для себе, а Бог дня нас усіх) [2].  Йому власні мудрість і справедливість, доброта, 

любов до правди і сталість: Lord tempers the wind to the shorn lamb (Недоля не 

торкнеться слабих та непорадних). Будучи істотою, здатною мислити, відчувати і 

говорити, він взаємодіє з людиною, для якої є рятівником і дарувальником, 
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захисником і помічником: God is our fortress (Бог – наша фортеця); The Lord is my 

shepherd (Господь – мій пастух); All things are possible with God (Все можливе з 

Богом).  

Носіям лінгвокультури він бачиться об’єктом поклоніння і, разом з тим, 

виступає об’єктом глузувань, істотою, що вселяє страх: God helps then who help 

themselves (на Бога сподівайся, а сам не зівай);  The mills of God grind slowly (Бог 

правду бачить, але не скоро скаже); Trust in God, but tie your camel (Довіряй Богу, 

але прив’яжи свого верблюда) [4]. 

В аналізі стійких виразів з концептом «God» виявлено такі ознаки: «творець 

світу»: In the beginning God created the heaven and the earth (Спочатку Бог створив 

небо і землю), а також як і «руйнівник», про що говорить поєднання імені концепту 

з такими дієсловами, як destroy (руйнувати), damage (пошкоджувати): When God 

prepares evil for a man, he first damages his mind – (Коли Бог готує зло для людини, 

він спочатку завдає шкоди її розуму). Однак Бог добрий і не карає на повну силу: 

God strikes with his finger, and not with all his arms (Бог вдаряє пальцем, а не всіма 

руками). Крім того, Бог може прощати: He who forgives others, God forgives him 

(Хто прощає інших, того прощає Бог). Ці приклади дають змогу виявити в 

структурі концепту «God» ознаки: «істота, що карає і прощає» та «добра істота», 

оскільки карає не повною силою і здатна прощати.  

Йоргос Бабіньотис, грецький дослідник та мовознавець подає у тлумачному 

словнику новогрецької мови такі визначення душі: 1) союз духовних и психічних 

функцій людини на противагу біологічним; 2) нематеріальна духовна природа 

людини в божественній суті, яка вважається безсмертною; 3) (за Гомером, 

давньогрецькою та християнською вірою) ефірна невидима матерія, яка існує у тілі 

людини, поки вона живе і яка покидає тіло з останнім подихом перед смертю, 

неначе тінь, та оселяється у раю або у пеклі [8]. При аналізі новогрецьких паремій, 

часто зустрічаємо третє значення, яке закріпилося у культурі під розумінням душі:  

βγαίνει η ψυχή µου (помирати); Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και µετά το χούι 

του (спочатку душа залишає людину, а потім – його звички); παρέδωσε ψυχή 

[2](віддати Богу душу). 
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У новогрецьких пареміях ми помітили такі значення, які народ вкладає у 

концепт «душа»: 1) людина, саме життя, жива істота: δεν πατάει κανείς (ані душі, 

нікого);  [7] βγάζω την ψυχή κάποιου (душу витрясти йому, виснажити); για την 

ψυχή της µάνας (заради матері, заради її душі); 2) риси людини, властивості: είµαι 

εφτάψυχος – (в мене сім душ – витривалість); καλή ψυχή (добра людина) 

3) становищея, ситуація, фізична характеристика: µε την ψυχή στο στόµα – (досл. з 

душею у роті – сильно задихатися); η ψυχή µου πήγε στα δόντια [5] – (душа пішла у 

п’яти – переляк);  κλαίω µε την ψυχή µου (щиро ридати); δίνω την ψυχή µου (віддати 

усі сили); 4) почуття: βάζω κάποιον στη ψυχή µου (співчувати); το έχει σιχαθεί η ψυχή 

µου [6] (душі огидно); 5) протиставлення фізичним якостям: κάλλιο άρρωστο κορµί, 

παρά άρρωστη ψυχή – (краще захворіти тілом, ніж душею); µάτια αρχόρταγα, ψυχή 

χαµένη (очі ненаситні, а душа загублена). 

В англійських прислів’ях дещо інакше трактується значення цих образних 

понять. Опис позитивних якостей особистості розглянемо на прикладі понять 

милосердя і чуйності, радощів, чеснот: To pull at smb`s heartstrings (брати за душу); 

Confession is good for the soul (Визнання добре для душі);  It`s a poor heart that never 

rejoices  (Погане те серце, яке ніколи не радіє).  

Духовний світ людини віддзеркалюється через прояв зовнішньої поведінки, 

соматичних рухів, жестів. Тому соматичний стан людини часто позначається через 

призму душевного стану: The eyes are the window of the soul (Очі – це дзеркало 

душі); Cold hands, warm heart (Руки холодні – серце гаряче); The heart sees further 

than the head (Серце бачить далі голови) [4].  

У протилежних ситуаціях те, що хочеться приховати в душі, фізичні риси 

можуть видавати, тоді компонент «душа» є лакмусом та межею фізичного та 

психічного світу людини: Out of the fullness of the heart the mouth speaks (З повноти 

серця рот говорить);  What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over (Очі не 

бачать, серце не болить) [3]. 

У вольовій сфері в англійській мові для вираження бажань переважно 

використовується слово «heart» в значенні «душа»: from the heart (від щирого 

серця); whatever my heart desires (все, що душа забажає). Простежується тенденція 



308  

суворого пильного відношення до духовного стану, піклування та терпіння 

позбавлень задля душевного спокою та рівноваги: Absence makes the heart grow 

fonder (Нестача робить серце люблячим); Please your eye and plague your heart (Те, 

що догоджує очам, засмучує серце). Слово soul (в номінативному значенні «душа») 

використовується рідше (як правило, для позначення вольових якостей 

особистості): Possess your soul in patience (запастися терпінням) [4].  

Існує багато зовнішніх факторів, які є формотворцями душі, що призводять 

до гарного чи поганого її стану, це фізичні та соціальні чинники, що впливають на 

світобачення через призму серця (душі): Home is where the heart is (Будинок там, де 

серце); If it were not for hope, the heart would break (Якщо б не було надії, серце 

зламалося б); Hope differed makes the heart sick (Надія втрачена робить серце 

хворим) [3].  

Проаналізувавши релігійні концепти у новогрецьких, англійських та 

українських пареміях, зробимо висновок, що базовими релігійними концептами є 

«Бог», «душа» та «серце». Найчастіше зустрічається концепт «Бог» , як Творець, 

духовна сила добра, Батько, охорона, допомога та всеохоплююча влада. В 

релігійній концептосфері Бог – це перш за все справедливе та добре начало, що 

несе світло і святість, безгрішне життя. Він бачиться людям помічником та 

охоронцем, надійним захисником та досконалим Творцем. Аспекти, у яких Бог 

відображається як каратель, насмішник та дарувальник поганих якостей 

зустрічаються набагато рідше та становлять більш винятки, ніж правила. 

Концепт «душа» є ключовим для розкриття і розуміння уявлень про широту, 

багатство і різних проявів внутрішнього світу людини в тій чи іншій культурі. 

Можна стверджувати, що концепт «серце» широко представляє почуття людини, 

які демонструють стан людини та є дзеркалом його характеру:                        1) 

фізичний і душевний стан; 2) почуття, емоції. Базова конфігурація досліджуваних 

концептів включала в себе такі емоційні концепти як любов, страх, хвилювання, 

радість, сум та жалість. 
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Таким чином, система релігійних концептів у новогрецьких пареміях дуже 

ємко відображає християнську культуру грецького народу, віддзеркалює духовну 

сутність віруючої людини та принижує маловірних. 
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Интерес Ф.И. Тютчева к теме ночи предопределен вечными проблемами, 

определяющим в целом бытие человечества. Символика ночи, как 

трансцендентального времени, когда для человека открывается возможность 

постижения высших вечных истин, реализуется Ф.И. Тютчевым в космологических 

контекстах, связанных с мистическим опытом прохождения через тьму, хаос 

бессознательного, с целью обретения высшего знания.  

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что выявление и 

описание образно-ассоциативных значений понятия ночь происходит на основе 

антропоцентрического подхода. В этой связи семантические и функциональные 

особенности исследуемого понятия репрезентируют метафорические образы 

индивидуального восприятия суточного времени поэтом и свидетельствует о 

смысловой многоплановости поэтического текста. 

В поэзии Ф.И. Тютчева слово ночь имеет три значения, каждое из которых 

само по себе семантически не несёт оценочной характеристики: 1. «часть суток от 

захода до восхода солнца»; 2. «темнота, мрак»; 3. «цвета ночи, чернота» [2, с. 440-

441]. 

Неоднозначные толкования ночи, наделенной положительными и 

отрицательными свойствами, позволяют, на наш взгляд, рассматривать ее как 

полярную категорию. В связи с этим небезынтересно проследить описание ночи и 

выявить ее признаковые характеристики в творчестве поэта. 

Тема ночи - одна из основных тем тютчевской лирики природы: многие из 

стихотворений посвящены не просто природе, а созданию ночного пейзажа.  

Ощущение ночи создаётся контекстным окружением, оживляющим и 

отождествляющим ее проявления с человеческими действиями, сознанием и 

ощущениями: глухая, святая, хмурая, была мрачна; глядит, густеет, испарится, 

наступит, страшна, страстной, очарованные, лунной сизой. Для воссоздания ночи 

автором используется антропоморфная и природная метафоры. В первом случае 

подчёркивается её неразрывная связь и постоянное соседство с миром людей:  

При них леса не говорили,  

И ночь в звездах нема была! («Не то, что мните вы, природа»),  
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Как сладко дремлет сад темно-зеленый, 

Объятый негой ночи голубой! («Как сладко дремлет сад темно-зеленый…»). 

Наделение природных объектов антропоморфными признаками делает 

метафорическое сопоставление ещё более ярким.  

Во втором – невозможность вычленить её из естественного мира, 

воспринимать как понятное и близкое существо.  

Метафора ночи также осложнена сравнением хмурая и олицетворяет ее со 

зверем стооким, что усиливает образ ночи и помогает лучше раскрыть ее суть: 

Ночь хмурая, как зверь стоокий, 

Глядит из каждого куста («Песок сыпучий по колени…»),  

Какая ночь сгустилась над землею, 

И как земля, в виду небес, мертва!.. («Одиночество»). 

Здесь прямое обозначение природного явления сочетается с глагольной 

антропоморфной метафорой глядит, сгущается, поскольку ночь связана со 

страхом перед неизвестностью. 

Ночь часто приобретает положительные коннотации, поскольку открывает, в 

понимании Ф.И. Тютчева, могущественные начала жизни. Ночная стихия 

интерпретируется Ф.И. Тютчевым как нечто волшебное: «волшебный челн», 

«колесница мирозданья … открыто катится в святилище небес» («Видение»). 

Поэт сравнивает ночь с лазурью - в значении лексемы уже присутствует сема света:  

Сквозь лазурный сумрак ночи  

Альпы снежные глядят…» («Альпы»),  

«И льется чистая и теплая лазурь  

На отдыхающее поле…» («Вечер»). 

Но в ряде стихотворений ночь, благодаря использованию ассоциативных 

параллелей с природными явлениями, подавляющими человека (морская буря, 

гроза), получает отрицательную оценку.  

Характерным для «ночной поэзии» Ф.И. Тютчева является и образ звездного 

неба:  

Вы мне жалки, звезды-горемыки («Ночные мысли»);  
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Небесный свод, горящий славой звездной,  

Таинственно глядит из глубины («Как океан объемлет шар земной»). 

Звезды поэт сравнивает с живыми существами («сии светила, как живые очи, 

глядят на сонный мир земной» («Душа хотела б быть звездой…»), сравнивает с 

божествами («они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом»  

(«Душа хотела б быть звездой…»), наделяет эпитетом «чуткий» («чуткие звезды 

глядят с высоты»(«Как хорошо ты, о море ночное…»). 

Еще одна характерная черта «ночной поэзии» Ф.И. Тютчева заключается в 

том, что такой признак ночи, как «звук», зачастую отсутствует; но ночь беззвучна 

лишь тогда, когда она тихая, немая, а луна наполняет окружающее пространство 

безмолвной славой:  

Тихой ночью, поздним летом,  

Как на небе звезды рдеют…  

Как блестят в тиши ночной  

Золотые их волны,  

Убеленные луной… («Тихой ночью, поздним летом»),  

Ночь наполняется различными звуками тогда, когда в ней возникает стихия 

ветра. Ночной ветер обладает странным голосом, поскольку звучит то глухо 

жалобный, то шумно и порой издает неистовые звуки и поет страшные песни («О 

чем ты воешь, ветр ночной?..»). 

Звуковую наполненность природа также получает – в изображении 

Ф.И. Тютчева тогда, когда ночь в лирике поэта предстает как водная стихия (море, 

океан, волны):  

Настанет ночь — и звучными волнами  

Стихия бьет о берег свой.  

То глас ее: он нудит нас и просит…  

Уж в пристани волшебный ожил челн;  

Прилив растет и быстро нас уносит  

В неизмеримость темных волн» («Как океан объемлет шар земной…»).  
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Глубокая ночь соотносится у Ф.И. Тютчева и с состоянием одиночества и 

тишиной:  

Святая ночь на небосклон взошла…  

И человек, как сирота бездомный,  

Стоит теперь, и немощен и гол,  

Лицом к лицу пред пропастию темной («Святая ночь на небосклон 

взошла…»), 

В ночи лазурной почивает Рим.  

Взошла луна и овладела им,  

И спящий град, безлюдно-величавый,  

Наполнила своей безмолвной славой («Рим, ночью»). 

Наибольшее количество атрибутивных сочетаний у поэта (по сравнению с 

наименованиями других частей суток) связано именно со словом ночь. 

Выразителями ночи становятся и ее темнота, густота: глубокая, хмурая, голубая, 

лазуревая, святая, тихая, бесконечная, лазурная, глухая, лунная, сизая, грустная, 

страстная. Синонимами ночи у Ф.И. Тютчева выступают такие слова как тень 

(«полнеба обхватила тень», «но вот заря, — бледнеет тень»), мрак («Весна и ночь 

покрыли дол, Душа бежит во мрак безсонный»), тьма, темнота, сумрак («сумрак 

тихий, сумрак сонный»).  

Лексемы мрак, тьма, сумрак [2, с. 379, 779, 836] распространены в 

тютчевской поэзии и создают полноценную картину открывающихся ночных 

таинств. [4, с. 433]. Тютчев сохраняет основное значение тьмы: темнота, мрак, но 

делает его более гибким за счёт широкой сочетаемости: бурный, ночной, 

торжественно-угрюмый, гуще, не страшен [2, с. 379]. 

Некоторые исследователи «ночной поэзии» Ф.И. Тютчева считают наиболее 

сложным момент «переживания сумерек» [3, с.111-117]. Поскольку именно в 

моменты перехода от дня к ночи, от света к тьме поэт ярко описывал картину 

сумеречного часа. Ф.И. Тютчев пытался замедлить время, запечатлеть миг этого 

переходного момента. Поэт представляет ночь в наиболее типичных для нее 

внешних признаках: отсутствие света, цвета, замирание всех проявлений жизни и 
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времени. Тьма стирает все грани, превращая мир в восприятии лирического героя в 

«сумрак зыбкий». 

Для передачи этого момента поэт часто использует глагольные метафоры 

темнеть, гаснуть, потухать, исчезать, таять, меркнуть, которые указывают на 

длительность действия: «.. меркнет день», «тени сизые смесились», «цвет 

поблекнул, звук уснул...», «все в зарницах трепетало», «день вечереет, ночь 

близка», «день вечерел…день догорал», а также встречаются глаголы совершенного 

вида, которые подчеркивают сам факт наступления ночи:  

Наступит ночь - и в чистое стекло  

Вольет елей душистый и янтарный («В толпе людей, в нескромном шуме 

дня»),  

Настала ночь - и, светозарный бог,  

Сияет он над усыпленной рощей («Ты зрел его в кругу большого света»), 

Настанет ночь - и звучными волнами  

Стихия бьет о берег свой («Как океан объемлет шар земной»). 

Ф.И. Тютчев часто описывает  сумерки потому, что «при свете вечереющего 

дня» особенно ощутимо течение времени: ускользают солнечные блики, 

сгущаются, смешиваются тени. Во многих стихотворениях глагольные формы 

обозначают не прошлое, не настоящее и не будущее, а переход от того, что было, к 

тому, что будет, или уход от будущего в прошлое: «День вечереет, ночь близка...», 

«...В тихом свете гаснущего дня», «Тени сизые смесились, Цвет поблекнул, звук 

уснул». 

Характерным является то, что в рамках тютчевской космологии «ночь» 

связана с пространственными образами - луной, месяцем:  

Все тихо и молчит; и вот луна взошла,  

И вот при блеске лунной сизой ночи («Бессонница»),  

Как порою светлый месяц  

Выплывает из-за туч, - 

Так, один, в ночи былого  

Светит мне отрадный луч… («Как порою светлый месяц»). 
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М.П. Алексеев замечает, что в стихотворениях Ф.И. Тютчева выделяется 

образ дневного месяца, своеобразно противопоставленный традиционному в 

поэзии ночному светилу [1, с. 153–167]. Этот образ встречается в лирике 

Ф.И. Тютчева в различных лексических и стилистических вариантах, но чаще всего 

в контрастном противопоставлении:  

На месяц взглянь: весь день как облик тощий, 

Он в небесах едва не изнемог («Ты зрел его в кругу большого Света»), 

Смотри, как днем туманисто бело  

Чуть брезжит в небе месяц светозарный... («В толпе людей, в нескромном 

шуме дня…»).  

В приведенных стихотворениях противопоставляется дневной и ночной 

месяц. Причем, для дневного месяца характерны блеклые краски («весь день как 

облик тощий», «днем туманисто бело»), а ночью месяц сияет. Поэт описывает 

потерю оттенков сизыми тенями, но и приглушенность цвета в сумеречный час.  

Отражение образного мира ночи у Ф.И. Тютчева происходит в двух 

плоскостях: 1) прямое временное значение; 2) метафорическое значение 

уподобления ночи объекту с ярко выраженной положительной или отрицательной 

коннотацией. Ночь наделяется человеческими качествами, представляется в виде 

некоего антропоморфного существа, не до конца понятного и осознаваемого 

людьми, но обладающего огромной властью и способностью к перевоплощению. 

Таким образом, метафорическое представление ночи подчёркивает её мистическую 

суть, возможности перевоплощения, метаморфозы. 

Проанализированный материал метафорических репрезентаций ночи 

позволяет выделить следующие когнитивные слои данного понятия в поэтической 

картине мира Ф.И. Тютчева: 

ночь - физическая величина: «глубокая», «бесконечная», «лунная»;  

ночь - персонифицированный субъект: «ночь хмурая, как зверь стоокий», 

«грустная», «страстная», «тихая», «глухая»; 

ночь - таинственное существо: «святая»; 
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Для полного раскрытия сущности ночи у Ф.И. Тютчева важным 

представляется не только анализ метафоры, репрезентирующей его, но и анализ 

контекста, в котором употребляется данный метафорический образ, что позволяет 

говорить о корреляциях ночи с другими понятиями. 

Ночь в поэтической картине мира Ф.И. Тютчева либо противопоставлена, 

либо наделена положительными свойствами, и даже тогда, когда она коррелирует с 

состоянием одиночества, что свидетельствует о приятии поэтом этого времени 

суток.  

Анализ лексемы ночь в поэтических текстах Ф.И. Тютчева позволяет сделать 

вывод о том, что выразительность исследуемого понятия во многом зависит от 

основанных на образно-ассоциативных смыслах метафор, эпитетов, сравнений, 

олицетворений и актуализации семы конкретного значения, в котором оно 

вербализируется. 
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Під впливом лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів мова постійно 

змінюється, в першу чергу, за рахунок власних ресурсів, а також внаслідок 

безперервних мовних контактів. Вивчення особливостей, характеру мовних 

контактів та їхніх наслідків було актуальним протягом всієї історії мовознавства і 

не перестає цікавити як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. 

Взаємозв’язок і взаємовплив культур на мовному рівні виражається у 

феномені лексичного запозичення. Це явище досліджували такі вчені як В. фон 

Гумбольд, У. Вайнрайх, Л. Блумфілд, Д. Будагов, Т.П. Козловська, О.А. Корнілов, 

Л.П. Крисін, Д.Ю. Лотте, М.М. Маковський, В.П. Секірін та iн. Сам факт 

запозичення є явищем складним і багатогранним. Наприклад, У. Вайнрайх 

розглядає запозичення як форму інтерференції мов в умовах білінгвізму [2, с. 262]; 

Л. Блумфілд під запозиченням розуміє певний вид мовних змін [1, с. 325]; в свою 

чергу Е. Хауген виділяє повне запозичення і часткове відтворення, що дозволяє 

враховувати не тільки лінгвістичні, але й історично-соціальні факти [5, с. 366]. 

Слід зазначити, що суспільно-політична лексика англійської мови суспільно-

політичними запозиченнями, які містять знання, орієнтовані на фахівців даної 

області і незрозумілі більшості громадян. Однак, інформаційний потік являє світові 

події, використовує вузькі терміни і, таким чином, виводить їх з області 

політологічних знань на широку аудиторію. В епоху глобалізації значення 

інформації досягає величезних масштабів, ведуться війни і атаки за отримання 

доступу до закритих джерел, так само необхідно дати назву суспільно-політичним 

діям на міжнародній арені, яким є адекватні еквіваленти в інших мовах [4, c. 45]. 

Прагнення до розширення міжнародних наукових зв'язків призводить до 

інтернаціоналізації термінів і великої кількості запозичень, що веде до проблем їх 

функціонування поряд з національною мовою і складнощів, пов'язаних з 

синонімією, омонімією та полісемією. У цьому ключі слід зазначити, що багато 

термінів французької, англійської, німецької та інших європейських мов є 

інтернаціональними, адже були запозичені з латинської або грецької мов. Точне 
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визначення джерело будь-якого терміна представляє складність і вимагає 

проведення етимологічного аналізу і вивчення екстралінгвістичних факторів. 

Вивчення суспільно-політичних запозичень в англійській мові 

обумовлюється не тільки необхідністю систематизувати лексичні одиниці та їх 

іншомовні еквіваленти із зазначенням розбіжності значень, але і тим, що на 

сучасному етапі термінологія формується як на рівні національних ЗМІ, так і під 

впливом англомовної преси, що відображається в підміні вихідних одиниць мови, 

спотворення національних мов і складнощів сприйняття інформації. Англійська 

мова щорічно поповнюються тисячами нових слів, зміни на рівні лексики 

суспільно-політичної тематики відображають процеси соціального розвитку. 

Запозичення неможливо вивчати у відриві від суспільства і змін, що в ньому 

відбуваються, адже воно називає ідеологічні поняття дійсності. 

З метою аналізу структурно-семантичних особливостей суспільно-

політичних запозичень в англійській мові, ми виявили лексеми, що містять у собі 

основні поняття політологічної сфери, а також відображають сучасні світові 

процеси, які використовуються в матеріалах британських ЗМІ. Під час аналізу було 

виокремлено такі семантичні підгрупи: 

1. Форма правління та державного устрою, наприклад, запозичення з 

грецької мови – anarchy, з латини – dictator, з французької – colonialism: Zimbabwe 

is delicately poised between violent anarchy and the hope of national recovery; Although 

Robert Mugabe was a dictator, he is still widely regarded by many of his people as a 

hero of Africa’s struggle against colonialism; Now, finally, the 93-year-old despot has 

succumbed – and not, in the end, to old age, but to the more usual miscalculations of 

factional rivalry [6]. 

2.  Військово-політична лексика, наприклад, запозичення з французької 

мови annexation, яке згодом асимілювалося і стало вживатися у формі annexion, 

annexed: Should the US send a Navy warship into the Black Sea, the move would 

dramatically increase the possibility of military interactions between Russia, the US, and 

Ukraine, which the American military has supported ever since the Crimean Peninsula 

was annexed by Russia in 2014 [6].  
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3. Цивільно-правові терміни, наприклад латинські legislator, plenum, 

французьке racist: When the law was passed, legislators representing Israel’s 

Palestinian citizens tore copies of the bill in protest. As they were expelled from the 

Knesset plenum, two of the deputies yelled at Mr Netanyahu: “You passed an apartheid 

law, a racist law” [6]. 

4. Світові політичні реалії, наприклад, Benelux – Митна спілка Бельгії, 

Нідерландів і Люксембургу утворений в жовтні 1947 року: More precisely, they may 

well settle on a winner from the ‘Benelux trio’ [6]. 

5. Соціальні статуси та посади, наприклад французькі запозичення 

Chancellor та President: The German Chancellor Angela Merkel will host her European 

counterparts for an evening banquet to mark the 20th anniversary of the fall of the Berlin 

Wall, though her dinner guests will most likely be chewing over the nomination of the 

next EU President [6].  

6. Міжнародні документи і організації, наприклад, Nation State of the 

Jewish People law, де запозиченнями з французької є лексеми Nation, State та 

People: Late on Wednesday night, Israel’s parliament passed the Israel as the Nation 

State of the Jewish People law, in a 62-55 vote hailed by prime minister Benjamin 

Netanyahu as a “defining moment” [6]. 

Виходячи з морфологічних особливостей англійської мови більшість 

суспільно-політичних запозичень склали словосполучення (52%) – delegation of 

authorities, public administration, потім слідує суфіксальний спосіб словотвору 

(48%) – establishment, legitimacy, observer. Найчастіше зустрічаються 

інтернаціональні суфікси -tion, -ism, -ment.  

Таким чином, проведене дослідження дозволило виділити п’ять лексико-

семантичних груп суспільно-політичних запозичень, таких як форма правління та 

державного устрою, військово-правова лексика, цивільно-правові терміни, світові 

політичні реалії, соціальні статуси та посади, міжнародні статуси та організації. За 

структурою суспільно-політичні запозичення розподіляються на словосполучення 
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та слова, які частіше за все утворюються суфіксальним способом. Найбільша 

кількість проаналізованих суспільно-політичних запозичень у британській пресі є 

латинськими та французькими за своїм походженням. Меншу кількість складають 

запозичення з інших мов, наприклад грецької. 
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Вивчення лінгво- і етнокультурних особливостей тієї чи іншої мовної спіль-

ноти в межах тієї чи іншої дискурсивної формації є однією з актуальних проблем 

мовознавства. Воно викликано, вважає І.А. Стернін, таких факторів, як активний 

розвиток комунікативної та антропоцентричної лінгвістики з фокусом уваги на 

проблемі ”людина в мова”; активізація контрастивних, зіставних і міжкультурних 

досліджень; підвищення інтересу до міжкультурної комунікації та національної 

своєрідності народів [9, с. 6]. А.В. Головня зазначає, що уявлення про світ, 
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притаманні певному лінгвосоціуму, передаються з покоління в покоління шляхом 

створення міфів, символів, архе- і стереотипів, у т. ч. й мовленнєвих [1, с. 137], що 

є прямим показником комунікативної культури. 

Комунікативна культура суспільства, охоплюючи такі сфери, як культура 

мови і мовлення, мовленнєва поведінка, мовленнєві традиції, виступає разом із тим 

родовим поняттям по відношенню до них. Однак воно може стосуватися не лише 

певної мовної спільноти, але й окремих етапів розвитку цивілізації та окремих 

хронологічних відрізків. У першому випадку говорять про КК античності, 

середньовіччя, відродження, просвітительства тощо, у другому, – про 

комунікативну культуру, наприклад, Великої Британії XVII, XVIII, XIX, XX ст. 

Говорять про комунікативну культуру і у зв’язку з різними типами дискурсів – 

романтичного, постмодерністського, вікторіанського та ін. 

У нашому випадку йдеться про комунікативну культуру пізнього 

вікторіанського дискурсу з наголосом на таких її аспектах, як мовленнєва 

поведінка, мовленнєвий етикет, мовленнєві конвенції агентів і клієнтів пізнього 

вікторіанського дискурсу, а також з огляду на її гендерну специфіку. При цьому 

основним джерелом відомостей про ПВД була і залишається мова художньої 

літератури, оскільки саме вона "у кращих своїх зразках закріплює й накопичує, як у 

скарбниці, культурні здобутки й традиції народу" [5, с. 247]. 

Комунікативна культура пізнього вікторіанського дискурсу чи як не найкраще 

відповідає закону кооперативного спілкування. Цей закон реалізується в 

постулатах / принципах / максимах кількості, якості, відношення і способу, які 

регулюють обсяг, зміст, доречність і ясність інформації, що повідомляється.  

Дотримання мовленнєвих традицій є ознакою вихованості людини. Завдяки 

жорсткому закріпленню цих традицій навіть на сьогодні будь-яке відхилення від 

них вважається невихованістю та неввічливістю, зумисною грубістю [4, с. 51]. 

Прояв негативної реакції є складником вікторіанських мовних традицій, 

дотримання яких є частиною комунікативної компетенції мовця [2, с. 205]. 

Вікторіанські мовленнєві традиції – це одна зі складових мистецтва подобатися 

людям і вабити їх до себе [6, с. 39]. 
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Вікторіанська ідеологія більше уваги приділяла проблемам окремої 

особистості та її інтересам. Мовленнєві традиції А.М. Качалкін характеризує так: 

“Англійці користуються своєю мовою інакше: вміють бути невизначеними, аби 

зберегти ввічливість або уникнути конфронтації. Англійці наділені такими 

характеристиками, як збереження дистанції, некомунікабельність, незворушність, 

консервативність, стриманість. Англійці – генії традицій, ритуали ввічливої 

поведінки та шанобливого ставлення до інших є традиційна повага до устрою в 

цілому. Вважається поганим тоном безапеляційно виявляти свою ерудицію та 

авторитарно щось стверджувати, оскільки інші можуть мати свій погляд на певні 

висловлювання. Подібного ставлення до мовлення англієць очікує і від свого 

співрозмовника, при цьому йому важливо знати, з яких джерел з’явилася ця 

інформація” [3, с. 112]. 

Мовленнєві традиції вікторіанців – один із важливих показників 

комунікативної культури. Останню доцільно розглядати у триєдності таких 

констант, як мовленнєві стратегії, мовленнєві тактики і мовленнєвий етикет (МЕ), 

які співвідносяться між собою в ієрархічний спосіб. 

Мовленнєвий етикет – це "соціально, культурно, й етнічно зумовлені 

стереотипні правила мовленнєвої поведінки, відображені в певних висловленнях і 

сполуках, паравербальних засобах, передбачених комунікативною стратегією 

ввічливості у прийнятих суспільством ситуаціях встановлення, підтримання й 

завершення контакту комунікантів відповідно до їхніх соціальних і позиційних 

ролей в офіційній і неофіційній сферах існування" [7, с. 433].  

Мовленнєвому етикету притаманна національна специфіка, яка ґрунтується на 

неповторності мовленнєвої поведінки, звичаїв, ритуалів, невербальної комунікації. 

Він безумовно пов'язаний зі способом життя та економічними відносинами, які 

панують у суспільстві та виконує функцію забезпечення цих відносин”. Тож 

мовленнєвий етикет сприяє оптимізації спілкування в регістрі співробітництва з 

врахуванням соціальних, вікових, статевих, освітніх ознак комунікантів [7, с. 433]. 

Мовленнєвий етикет має пряме відношення до мовленнєвих стратегій і тактик. 
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Мовленнєва стратегія є когнітивно-прагматичною програмою спілкування, 

"складником евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його 

проведення й керування ним із метою досягнення кооперативного результату, 

ефективності" [7, с. 268-269], що ґрунтується на мотивах комуніканта й визначає 

характер реалізації комунікативних актів у дискурс, а також відображає загальні 

принципи оптимальної реалізації телеологічних настанов (іллокутивних намірів, 

комунікативних інтенцій) щодо досягнення конкретної мети спілкування. Тож 

мовленнєва стратегія виступає як загальний план мовленнєвої поведінки, який 

знаходить свій вияв у виборі системи продуманих мовленнєвих дій. Кожна 

мовленнєва стратегія характеризується визначеним набором мовленнєвих тактик. 

Мовленнєва тактика є конкретним способом реалізації стратегії або 

інтенційної програми дискурсу [7, с. 270]. Вона відповідає мовленнєвим прийомам, 

які визначають лінію поведінки комуніканта на певному етапі спілкування, 

спрямованого на бажаний ефект, і виконують функцію способів здійснення 

стратегії мовлення. Тактики є набором прийомів реалізації стратегічного задуму, 

конкретною реалізацією стратегії на певному етапі комунікації. У такий спосіб МТ 

постає як конкретний мовленнєвий хід, що відповідає тому чи іншому етапу в 

реалізації мовленнєва тактика і є спрямованою на рішення часткової 

комунікативної мети / задачі цього етапу. Реалізація сукупної послідовності 

мовленнєва тактика повинна забезпечити досягнення комунікативної мети 

спілкування [8, с. 6]. 

Стратегії й тактики часто сприймаються й тлумачаться по-різному. З одного 

боку, вважається, що МТ і МС системно пов’язані між собою як частина і ціле [8, с. 

8], а з другого, – як вид і рід. Видається, що обидва таксономічні підходи не 

суперечать один одному, а відбивають різні грані одного й того же явища, зокрема 

їхню гіперо-гіпонімічну співвіднесеність, тобто їхню родо-видову 

диференційованість (загальне – часткове). Тож зрозумілою стає й проблема їх 

упорядкування: система стратегій може вибудовуватися на підставі таких факторів, 

як ефективність, успішність, результативність спілкування, спрямованість на 

консенсус і/або перемогу тощо. Оскільки ж кожна стратегія реалізується за 
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допомогою низки конкретних тактик, то їх перелік уможливлюється лише в 

контексті відповідної тактики або відповідної дискурсивної сфери спілкування. 

Як і будь-який лінгвістичний феномен, мовленнєвий етикет, мовленнєва 

стратегія і мовленнєва тактика вивчаються насамперед з метою їхньої 

систематизації.  

Тож мовленнєві традиції  є тому актуальним об’єктом наукових розвідок, що 

саме у вікторіанську добу виникли провідні комунікативно-культурні традиції, у 

т.ч. й основні засади мовленнєвого етикету та підпорядкованих йому стратегій і 

тактик. 

Література 

1. Головня А.В. Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга: 

Дис… канд.. наук: 10.02.04 / А.В. Головня. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 

2008 – 215 с. 

2. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика общения: Учеб. 

Пособие. – 4 изд. / О.М. Казарцева. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 496 с. 

3. Качалкин А.Н. Роль СМИ в межнациональном общении. Менталитет и 

речевой этикет нации [Електронний ресурс] / А.Н. Качалкин – 2003 – Режим 

доступу: http://evartist.narod.ru/text12/13.htm  

4. Леонтьев О.М. Курс английского речевого этикета [Електронний ресурс] / 

О.М. Леонтьев. – Режим доступу: http: //www.linguaprof.com/ethicet.html 

5. Литературный энциклопедический словарь / [Под общ. ред. В.М. Ко-

жевникова и П. А. Николаева]. – М.: Сов. энцикл., 1987. – 750 с. 

6. Майол.Э. Эти странные англичане. / Э. Майол, Д. Милстед. – Москва: 

Эгмонт. – 2001. – 72 с. 

7. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики / О.О.Селіванова. − К.: 

Фітосоціоцентр, 1999. − 148 c. 

8. Сковородников А.П. О необходимости разграничения понятий «риторический 

прием», «стилистическая фигура», «речевая тактика», «речевой жанр» в практике 

терминологической лексикографии / А.П.Сковородников // Риторика ↔ 

Лингвистика. – Смоленск: СГПУ, 2004. – Вып. 5: сб. статей.– С. 5-11. 



325  

9. Стернин И.А. Очерк английского коммуникативного поведения. / И.А. Стернин, 

Т.В. Ларина, М.А. Стернина // Научное издание – Воронеж: изд-во «Истоки», 

2003. – 185 с. 

 

ПРЕДМЕТНІСТЬ ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ОНОМАСІОЛОГІЧНА ТА 

ГРАМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИНОМОВНОГО  

СТАТУСУ ІМЕННИКА 

Мороз Т.Ю. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Харків, Україна 

n.moroz@i.ua 

 

Полишаючи осторонь проблему, співвідношення узагальненого граматичного 

значення та часткових граматичних значень, обговорення якої було й залишається 

актуальним  для сучасної лінгвістики [3, с.22 – 34; 5], варто зазначити, що  в цілому 

це співвідношення мислиться дослідниками так: «Граматичні значення розвивають 

і конкретизують звичайно ту загальну ідею, яка закладена в загальнокатегорійній 

семантиці окремих частин мови… Граматичні значення існують як віддзеркалювачі 

можливої класифікації і рубрикації одного загальнокатегорійного значення, це 

смислові варіанти одного інваріанта. Граматичні значення – це своєрідні 

«підзначення» категорій предметності, процесності й атрибутивності. Це – рубрики 

класифікації всередині частин мови, яка існує безвідносно до значення інших 

представлених у мові частин мови» [5, с. 77].  

Отже, предметність – це загальнокатегорійне значення (семантика), яке 

об’єднує лексеми з цією характеристикою в один клас (частину мови) – іменників, 

а граматичні категорії, які характеризують цей клас, слугують засобом 

відображення цього значення. При цьому неоднорідність втілення 

загальнокатегорійного значення в словах цього класу виявляється саме в тому, що 

для одних із них питомими є всі часткові граматичні значення в повному обсязі, 
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для інших також характерні всі граматичні характеристики, але з певними 

обмеженнями. 

За своїм складом відповідно до глибинної семантичної характеристики 

(предметності) іменникова лексика не становить однорідного утворення, 

формуючись із ядра та периферії. До семантично ядерних іменників належать 

назви конкретних предметів і понять, які є непредикатними, первинними іменами. 

Цю групу імен конституює семантика власне-предметності. Периферію іменників 

становлять предикатні, вторинні, імена, глибинна семантика яких репрезентована 

невласне-предметністю (опредмеченими ознаками, діями, ознаками ознак), які 

однак на рівні граматичної семантики (поверхневої) також фігурують як носії 

семантики предметності [5 с. 45; 4, с.135; 1, с. 45 – 49]. І.Р. Вихованець так резюмує 

співвідношення первинних і вторинних іменників: «Будь-які вторинні іменники, 

що являють собою семантично похідні одиниці від дієслова, прикметника і 

прислівника, з одного боку, і від цілого висловлювання або ряду висловлювань, з 

другого боку, у формально-синтаксичному, семантико-синтаксичному й 

морфологічному планах завжди ґрунтуються на первинних іменниках і внаслідок 

цього набувають граматичної предметності» [1, с. 49]. Варто зазначити, що така 

позиція вже давно висловлювалася в мовознавчих працях. Для порівняння можна 

навести думку О.М. Галкіної-Федорук, яка в дещо іншій термінології формулює 

подібну позицію: «Якщо взяти ряд слів: дім, біганина, смуток, радість, краса, 

твердість, то ми бачимо, – пише дослідниця, – що вони позначають різне: дім – 

предмет, біганина – процес, смуток – якість, радість – почуття, краса – якість, 

твердість – властивість. Але граматичне узагальнення знімає різницю понять, і всі 

зазначені слова й подібні до них підводяться під один граматичний ряд – іменник» 

[2, с. 380]. 

Особливе місце в класі іменників, поряд із первинними та вторинними, 

займають у цілому семантично спустошені слова, які при цьому, однак, несуть у 

собі головне загальнокатегорійне значення предметності, – займенникові іменники.  

У сьогоднішньому мовознавстві вже загальноприйнятою позицією є погляд 

на займенник не як на окрему частину мови, а як на специфічні займенникові слова, 
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які маючи певну специфіку, пов’язану передусім зі способом позначення ними 

реалій позамовної дійсності, за своїми граматичними ознаками все ж мають бути 

зараховувані до інших частин мови. Відтак із-посеред займенникових слів 

виокремлюються слова, які прийнято називати займенниковими іменниками, 

займенниковими прикметниками, займенниковими числівниками та 

займенниковими прислівниками. Цей підхід чітко окреслений у ряді праць із 

питань морфології [7, с. 302 – 308; 1]. Однак у деяких наукових джерелах усе ж 

статус займенників визначено через констатацію їх частиномовного статусу. Так, 

І.Р. Вихованець, даючи визначення займенника, зазначає таке: «Займенник – 

частина мови, що вказує на особу, предмет або ознаку, але не називає їх. 

Займенники утворюють особливу систему слів-субститутів (слів-замінників), які, 

крім того, виявляють значеннєву, морфологічну і синтаксичну спільність із 

відповідними частинами мови» [9, с.173]. Водночас відповідно до останнього 

положення дослідник зауважує, що на сьогодні існує дві найбільш поширені теорії 

щодо статусу займенників: розуміння займенника як окремої частини мови, з 

одного боку, та невизнання самостійного частиномовного статусу займенників, з 

другого [9, с.174].  

У роботі підтримується погляд, згідно з яким займенникові слова не 

становлять окремої частини мови, що, закономірно, передбачає необхідність 

дослідження займенникових іменників нарівні з власне-іменниками в аспекті 

семантико-граматичної асиметрії, що притаманна їм у сфері морфологічних 

категорій. Однак урахування того факту, що займенникові іменники за специфікою 

вираження значення предметності в цілому та граматичних значень, що його 

конституюють і деталізують (значення числа, роду, істоти / неістоти, відмінка), 

можуть бути поставлені в один ряд із власне-іменниками, дозволяє відмовитися від 

спеціального розгляду їх специфіки в аспекті семантико-граматичної асиметрії на 

рівні морфологічних категорій. Доречно при цьому наголосити, що глибокий і 

всебічний аналіз специфіки вираження займенниковими іменниками граматичних 

значень у порівнянні з власне-іменниками вже запропонований [1, с. 184 – 202; 3; 8; 
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6]. Окремо слід зауважити, що саме займенниковим іменникам належить першість 

у реалізації граматичного категорійного значення особи / неособи.    

Підсумовуючи розгляд питання про предметність як основну 

ономасіологічну ознаку іменників й транспонуючи це питання на проблему 

асиметрії, слід сказати, що саме глибинна семантика власне-предметності 

конкретних іменників (дім, стіл), яка здатна втілюватися у відповідній кількості 

морфологічних категорій із певними якісними характеристиками, становить 

фрагмент, який може бути означений як симетричний. Саме на рівні цієї лексики 

може бути визначене ідеальне співвідношення значення і форми, семантики і 

граматики у сфері іменникової лексики. Шляхом семантичного зараження первинні 

іменники впливають на вторинні іменники, унаслідок чого ті набувають семантики 

предметності (невласне-предметності). Однак саме через свою невласне-

предметність останні не здатні переймати весь діапазон формальних ознак у сфері 

реалізації морфологічних значень, що досить часто й визначає їх статус як 

системно асиметричних, тобто як таких, що характеризуються неповним набором 

граматичних ознак, які типові для первинних іменників.  

Загальнокатегорійне значення предметності, яке консолідує клас іменників, 

реалізується на рівні більш часткових значень – лексичних (семантичних) і 

граматичних, крім цього забезпечуючись спеціальними словотвірними засобами та 

характеризуючись специфічною синтаксичною функціональністю . Відповідно до 

цього у лінгвістиці прийнято говорити про те, що предметність охоплює кілька 

семантичних і граматичних категорій, конкретніших і вужчих, ніж категоріальне. 

При цьому морфологічним категоріям належить провідна роль в класифікаційному 

виділенні іменника, проте виражаються вони з різним ступенем послідовності по 

відношенню до окремих груп лексичних одиниць, які виділяються за більш 

конкретними семантичними ознаками в межах загальнокатегоріального значення 

предметності.  Іншими словами, значення предметності реалізується шляхом тісної 

взаємодії конкретнішої семантики лексичних одиниць та більш узагальненої 

граматичної семантики, причому граматична (морфологічна) семантика, маючи 

більшу виражальну силу щодо предметності, водночас перебуває під впливом 
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лексичної семантики, зумовлена її специфікою. Необхідно зазначити, що 

семантико-граматична асиметрія на рівні морфологічних категорій іменника 

передусім зумовлена саме активною дією лексичної семантики.    

На підставі взаємодії лексичного та граматичного в слові прийнято членувати 

увесь клас іменникових лексем на певні лексико-граматичні розряди. Цей поділ, як 

відомо, здійснюється в основному на підставі семантичної специфіки іменників у її 

стосунку до граматики, хоча не залишається поза увагою й те, що ця специфіка має 

певні наслідки на рівні формального вираження. Так, А.П. Загнітко зауважує: 

«Термінологічне окреслення слів як лексико-граматичного розряду виступає 

ємнішим  і передбачає: 1) об’єднання слів на ґрунті семантичної спільності; 2) 

значущість угруповання для граматики; 3) морфемну маркованість / 

немаркованість» [3 с.35].  
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Dan Brown is an American writer, the author of such bestselling novels as The Da 

Vinci Code, Angels & Demons, Inferno, Origin and many others. The writer is a 

recognized master of storytelling as he weaves the facts and fiction so well that you can't 

tell which one is the reality and which is the product of the writer's imagination. The 

distinguishing feature of Dan Brown's literary style is inserting little pieces of intriguing 

information into the narrative. Everything in his exiting world of gripping mysteries 

becomes more than real to the readers. Besides, the writer manages to selects the topics 

that are of greatest interest to youths such as artificial intelligence, history mysteries, 

symbols, riddles, codes etc. However, the main focus of interest of philologists is first 

and foremost those means (lexical, structural, stylistic) that the writer applies to create 

bright, convincing, appealing although sometimes controversial images and identities 

with immense emotions and deep feelings as well as employing diverse ways of 

communicating thoughts and ideas. One of such language means which facilitates 

author's creative purposes is the way to express causation of non-verbal action avoiding 

the use of imperatives, rather, applying other linguistic tools.  

It is probably true to say that that imperative verbs can be hardly regarded as a 

widespread phenomenon in the modern English language. Like any other semantic 

meaning, the imperativeness – including the range of commands such as orders, requests, 
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demands etc. – tends to be expressed not only directly, with the help of imperative verbs. 

The choice of the language instruments may be determined by differend extralinguistic 

factors such as the level of the speaker’s lingual competence, his speaking habits, the 

manner of expressing ideas and feelings and other peculiarities of the speaker’s idiolect. 

When the speaker uses only the language in which the form (e.g. imperative mood) 

corresponds to its meaning (e.g. giving an order), it makes his speech poorer, less 

expressive and sometimes even impolite (compare, for example: Open the window! and 

Could you open the window?) since direct orders are usually appropriate for situations 

where the listener is obliged to peform certain actions, for instance, in the army or police 

forces. However being communicated as an indirect speech act (e.g. an interrogative 

sentence that is used as a request: Would you mind opening the window, please?), an 

utterance becomes more polite as well as more eloquent, gaining additional illocutionary 

force. Thus, the main the article’s objective and tasks are to conduct a survey of indirect 

speech acts with imperative meaning found in Dan Brown's novels which facilitate the 

creation of his unique literaly style. 

The term "a speech act" was introduced by the Oxford philosopher J. L. Austin who 

paid particular attention to the fact that a statement the main function of which is to 

inform the hearer about something, can also serve to perfom many other actions [1, p. 3]. 

So, in the communicative process people not only pronounce sentences, but also use 

them as requests, advice, warning, threat etc; and all these sentences are speech acts.  

The developing of the speech act theory approach was supported by the attention to the 

functional aspect of linguistic phenomena. The scientists paid attention to the fact that 

diverse language forms can be used to convey similar semantical meanings. These 

observations caused the enhanced interest in pragmatics that focuses on what is not 

explicitly stated, but rather and on how we interpret utterances in situational contexts [2, 

p. 6].  

All the speech acts – both direct and indirect – have an illocutionary force that is  "the 

speaker's intention in producing that utterance." [1, p. 15]. The illocutionary force is a 

necessary element of every speech act. Thus, if John says to Mary Can you pass me the 

glasses, please, he performs the illocutionary act of requesting or ordering Mary to hand 
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the glasses over to him. The functions or actions just mentioned are also referred to as the 

illocutionary force or illocutionary point of the speech act. The illocutionary force of a 

speech act is the effect a speech act is intended to have by a speaker. Indeed, the term 

'speech act' in its narrow sense is often taken to refer specifically to illocutionary act also 

known as 'illocution'.  [2, p. 148 – 149].  

According to Austin’s classification, all illocutionary acts can be divided into five 

types, i.e., verdictives, exercitives, commissives, behabitives, and expositives:  one can 

exercise judgment (Verdictive), exert influence or exercise power (Exercitive), assume 

obligation or declare intention (Commissive), adopt attitude, or express feeling 

(Behabitive), and clarify reasons, argument, or communication (Expositive). [2, p. 151 – 

152]. In further research, Searle (1976) defines five types of illocutionary speech acts: 

representatives, commissives, expressives, declarations and directives the last ones being 

the main focus of our study. 

So, directives are regardered in this articles as indirect speech acts which cause the 

recipient to carry out a task: Will you call back tomorrow at 2 pm, please? Can I ask you 

call back tomorrow at 2 pm? Can you call back tomorrow at 2 pm? I would be grateful if 

you could call back tomorrow at 2 pm etc. 

The detailed analysis of Dan Brown's works allows us to group all indirect speech acts 

with imperative meaning depending on their structural peculiarities. According to the 

finding of our research, the writer uses the following language structures to communicate 

the imperative meaning lexically or grammatically: 

1) Conditional sentences. 

Intended for expressing factual implications, hypothetical situations and their 

consequences, conditional sentences have become a conventional way to communicate 

polite, rather formal requests, for example: 

«I’m happy to wait,” the voice chimed, “if you want to check the data on your 

smartphone (Dan Brown); 

“If you leave immediately, you can be here by—”  

“I’m not going anywhere! It’s five o’clock in the morning!” (Dan Brown). 

Shaping the sentence in the form of the second conditional structure, the utterance is 
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regarded as even more courteous: 

Robert, it would mean the world to me if you of all people could attend (Dan Brown); 

She pointed to the double doors. “So if you would, ladies and gentlemen, please move 

inside, and we will see what the amazing Edmond Kirsch has in store for us» (Dan 

Brown). 

The presence of modal verbs in conditional clause facilitates to the imperative meaning 

formation: 

«Langdon considered his next words very carefully. “Winston, I don’t know if 

computers can feel loyalty to their creators, but if you can, this is your moment of truth. 

We could really use your help» (Dan Brown). 

In the next situation viewing the indirect speech act as causation is supported by the 

social roles of interlocutors – the usher and a guest:  

 “If you'll come with me, sir, your car is waiting.”  

Langdon followed her across the runway toward the Signature terminal… (Dan 

Brown). 

2) Interrogative constructions. 

Interrogative sentences of the English language are a conventional way to 

communicate polite requests, invitations, offers:  

“Shall we start over? Perhaps with some tea?” (Dan Brown). 

“As soon as you receive this message, would you be so kind as to call Peter directly? 

You probably have his new private line, but if not, it’s 202-329-5746” (Dan Brown).  

Unlike the questions, which serve to ask for information, the main function of indirect 

interrogative utterances is to cause the hearer to perform certain action: the speaker 

expects the hearer to do something rather than answer his question. 

«Langdon puzzled for a moment. “Winston, can you send us the photo from the 

security feed?» (Dan Brown). 

Questions like that often have in their structure modal verbs can/could: 

«I need to go, but can you and I meet later? There are some aspects of this discovery 

I’d like to discuss further with you (Dan Brown). 

Rhetorical questions, which do not generally question the cause or purpose of the 
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action, but rather ask about the reason for a choice of two alternative situations, often 

serve as the causation: 

Why not speak plainly so the world could understand?” (Dan Brown). 

Such an understanding corresponds to the speaker’s beliefs and opinions. Making his 

statement interrogative, he calls into question the reasonableness of the actual state of 

affairs presented in it, and in some cases he also argues his assessment [3, p. 74]. 

In the formation of the estimated component in the content of question-rhetorical 

statements, and therefore in their functioning as a motive, the question word why (not) 

play an important role. 

3) Statements. 

The variety of structures supports the imperativeness in the affirmative sentences. The 

most common of them are as follows: 

- Future Simple structures. 

Denoting the action that will be done, the speaker actually communicates the demand 

to do that: 

“What do you want from me?”  

“It’s simple. You have been given access to something quite ancient. And tonight, you 

will share it with me” (Dan Brown). 

 In the following example the demand to take certain action is supported by the 

reasoning (‘The prince is waiting to see her’) and the performative ‘assured’: 

“At the moment, your only concern is Ms. Vidal. The prince is waiting to see her, and 

I’ve assured him that you’ll have her here shortly” (Dan Brown). 

- Complex Object constructions: 

“ I want you to find him for me immediately” (Dan Brown).  

Owing to the fact that these sentences are supposed to express speaker’s wishing for 

something to happen, they naturally have imperativeness in their meaning, for instance:  

 “Chief, time is short,” she whispered, “and I want you to get us down to SBB 

Thirteen as quickly as possible” (Dan Brown).  

“I would like you to keep it safe for me for a while. Can you do that?” (Dan Brown). 

- Modal Verbs:  
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«I compose music too,” Winston chimed. “You should ask Edmond to play some for 

you later, should you be curious. At the moment, however, you do need to hurry. The 

presentation is starting shortly» (Dan Brown); 

 “Ms. Solomon?” an unusually airy voice had said. “My name is Dr. Christopher 

Abaddon. I was hoping I might speak to you for a moment about your brother” (Dan 

Brown); 

«At the moment, we need to leave. We’re afraid you’re in danger» (Dan Brown). 

Considering that the main semantic feature of imperative modality is the potentiality 

which is described as the possibility of something happening or of someone doing 

something in the future, the modal verbs – which are acknowledged language tools to 

express possibility, probability, necessity, prohibition and other modal meanings – are 

used as a significant semantic instrument to create imperativeness: 

«Professor?” Ambra had stepped very close to Langdon and whispered behind him. “I 

need you to listen to me. It’s very important” (Dan Brown). 

«I feel we must choose the lesser of two evils and take action on behalf of the greater 

good» (Dan Brown). 

«Therefore, I shall now leave it to Mr. Kirsch to explain why he has come” (Dan 

Brown). 

«Might I suggest that we meditate privately on the matter, and speak again in several 

days? Perhaps the proper course will reveal itself through reflection» (Dan Brown). 

If you’re curious, you should take my mysticism course. (Dan Brown) – compare: Take 

my mysticism course. 

- Performatives.  

In the doctrine of J. Austin about speech acts, these words are united into a class of so-

called performatives, the use of which by a speaker constitutes an action itself. Such 

words-actions are, for example, the words like suggest, demand, request, command, 

proclaim, declare: 

The man heaved a sigh. “I suggest we give him a little more time before we—”  (Dan 

Brown); 

«Ms. Vidal, we’re leaving,” Fonseca announced, his tone sharp. “Don Julián has 
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demanded that we get you to safety inside the Royal Palace at once” (Dan Brown). 

In point of fact, performances should be regarded as a specific lexical means of 

explication of the imperativeness in the structure of the statement, but in this case the 

nature of the command in such statements is clarified through the semantics of the 

performative verbs: I order indicates an order, I ask is regarded as a request, I demand - 

as a requirement, I forbid - as a requirement not to perform the action etc.: 

«I realize this is all happening quickly,” the voice continued, “but Mr. Kirsch 

requested that I show you this spiral at which you are now standing. He asked that you 

please enter the spiral and continue all the way to the center” (Dan Brown). 

One of the most important features of each type of illocutive utterances is motivation 

[4, p. 159]. The necessity of motivation is determined by the fact that a peculiarity of an 

illocutive utterance is the subjection of its structure to the speaker’s communicative target 

[4, 5]. This is because the speaker – concerning about his own interests – tries to 

influence his interlocutor’s behavior and make him act in accordance with his plans. The 

problem is that the speaker’s and hearer’s interests do not always coincide. Therefore, in 

order to implement his plans, the speaker must prove the possibility, necessity or 

desirability of doing things, underline favourable / unfavourable consequences of its 

performance / failure and so on. All these can serve as the motivation to act. For 

example, in the situation: 

Langdon looked at the looming structure and hesitated. “You’re not coming with me?” 

“Apparently not.” 

“You know, this is all very strange, and I’m not exactly—” 

“Professor, considering Edmond brought you all the way to this event, it seems a 

small request that you walk a short distance into this piece of art. Children do it every 

day and survive. 

Langdon followed Winston’s directions through an expansive gallery displaying a 

series of bizarre art installations» (Dan Brown) 

The request of the speaker to come with him is supported by the explanation ‘it seems 

a small request that you walk a short distance into this piece of art’ as well as by 

assuring the hearer that it is safe (‘Children do it every day and survive’). 
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In another example: 

 “I hope you don’t mind, Dr. Abaddon, but I’d prefer not to discuss the details of my 

work. I have no immediate plans to make anything public. For the time being, my 

discoveries will remain safely locked in my lab” (Dan Brown). 

– the motivation is created by the statement about speaker’s preferences (‘I’d prefer 

not to discuss the details of my work’). 

Causation to perform an action can be also expressed by the utterances which inform 

about negative or positive consequences of sertain behavior or event. They are to engage 

the hearer into something and in that way to enforce the illocution of a speech act: 

“As you enter, you will see collection bins for headsets. Edmond asked that you not 

return your unit, but rather keep it. This way, after the program, I will be able to guide 

you out of the museum through a back door, where you’ll avoid the crowds and be sure 

to find a taxi” (Dan Brown). 

In order to create a strong motivation, the speaker can use threats. In contrast to 

warnings, which serve to inform about existing danger, threats are statements of the 

speaker’s intention to inflict damage or other hostile action in case the hearer doesn’t 

change his negative behavior: 

 “If you do not listen to me very carefully, then I predict you will be dead by morning, 

eliminated by the long arm of Bishop Valdespino.” The caller paused. “Just like Edmond 

Kirsch and your friend Syed al-Fadl» (Dan Brown). 

To sum up, the study has proved structural and semantic complexity and variability of 

indirect speech acts with an imperative meaning in the texts of the novels by Dan Brown; 

it has also shown that structures like this enhance the emotionality of an utterance in that 

way creating convincing motivation and increasing the illocutory force of a speech act. 
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     As it is widely known, language is the main means of communication between people. 

But is this not the only means to convey some information from person to person. Non-

verbal communication is also important and should not be underestimated in the 

classroom during the process of second language teaching and learning as it is the prime 

visual form of communication in human ontogenesis. The scientists estimate, that a 

person acquires 10% of the information acoustically, 85% - visually, and 5% - from other 

sensors.  Some human mimics and gestures have genetic origin (spontaneous non-verbal, 

like those having biological foundation – joy, happiness, surprise, fear, rage, sadness, 

disgust, curiosity, etc), and some became possible during human evolution and acquiring 

some socio-cultural meanings. Thus, the verbal information during the language classes 
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should be accompanied by visual, including non-verbal forms of communication because 

it can give the full picture of the situation of communication.  

     Fist, we need to define what is non-verbal communication. Non-verbal communication 

is the system of symbols and signs that are used to convey some messages which have 

definite meanings and which should be fully understood. Such system is not necessarily 

dependant from physiological characteristics of a person and can be described as a 

specific sign system. As the scientists define, the functions of non-verbal communication 

are prior (in regard to speech) psychological manifestation of the communication; 

regulation of space-time relationship; social stratification of the communicants; forming 

of the communication; indication of actual psychic condition of the communicants, 

strengthening emotional content of the communication, etc. [3, p.136]. The structure, 

content, forms of non-verbal communication developed through centuries and its 

actualization are due to the long practice of human communication. The elements of the 

non-verbal communication are body movements, poses, intonation, rhythm of the voice, 

looks, gestures, proxemia, etc. 

     Traditionally there are two sides in communication – expressive and perceptive ones. 

Expressive one is external manifestation of emotions. Perceptive one is the process of 

perception and cognition. Both are necessary for communication. Adequate perception of 

the partner’s expression allows quick and proper reacting to the changes in the situation 

of communication, evaluating true aims and intents of communication. It is important in 

interpersonal communication, in business negotiations, and especially important in the 

teaching process. A teacher should be able to evaluate the situation with the students’ 

perception at the lessons and to react properly. The signs of non-verbal communication 

sometimes can give more adequate understanding of the situation than its verbal 

description. But considering the signs of non-verbal communication in the classroom is 

not just important from the psychological point of view. It is also important from the 

point of cross-cultural communication. If, according to P. Ekman [4], biologically 

determined forms of non-verbal communication (expressing basic, original human 

emotions), for example, gestures are inherent to any person, not depending on the socio-

cultural background, then there are those which are culturally conditioned. And this is 
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what a teacher should always mean teaching the students the second language. During the 

classes except teaching the language structure, grammar and mastering the main 

communicative skills in students, a teacher should pay attention to non-verbal means of 

communication between the representatives of the British and Ukrainian cultures. The 

students should be able to participate in cross-cultural communication, and for this 

purpose, to know the history of their communicant’s country, traditions, norms and 

standards of behaviour. 

     So, what are the forms of non-verbal communication that should be considered? 

They are body language, so called kinesics, according to R. Birdwhistell [1], postures, 

gestures, proxemia, voice, intonation, tempo and rhythm of speech, looks, touches, 

mimics. Human beings all move their heads, blink their eyes, move their arms and heads, 

and some of these movements have special significance. Here we are going to 

characterize all these briefly. By the way, determining these forms of non-verbal 

communication can comprise a separate topic not just for methodological purpose, but for 

the language-learning purpose as well. 

     A posture is a position of the parts of human body – head, torso, arms, legs. A mimic, 

or person’s facial expression, is one of the most important characteristics of a person’s 

look. It happens due to contraction of facial muscles and sometimes is uncontrolled but 

spontaneous. Mimics are classified as mimics of forehead, mimics of chin and nose, 

mimics of mouth. Mimics of forehead can express tension, fear, attention; mimics of chin 

and nose express aspiration, ambition, repulsion, reprehension, while mimics of mouth 

express surprise, repulsion, obstinacy, volitional stress, hesitation, consideration, joy, 

fear, patience. They say, human body is able to take about a thousand different stable 

positions. Some of them are quite acceptable in some cultures, some are prohibited, some 

- are fixed with a definite culture. Thus, a man sitting on the chair or in the armchair with 

his feet on the table can indicate that this man is an American. For other cultures such a 

pose can seem vulgar. Some poses are meant to express social or social-psychological 

status of the communicants. It is also important to consider not only cultural traditions, 

but gender, age peculiarities and restrictions. 
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     A gesture is a form of non-verbal communication in which bodily actions 

communicate particular messages together or instead of words. They help to regulate 

verbal communication and support it. They can emphasize or stress some components of 

speech or contradict to them. Everybody knows the gestures of greetings, attracting 

attention, gratitude, offensive and obscene gestures. Gestures can be made by hands 

(manual gestures) or other parts of the body (body language). They are essential part of 

any communication, from chatting to serious business talks and negotiations. What 

should be mentioned here is the fact that gestures are inherent to any culture, can be 

specific for definite cultures, and can be universal, especially in the era of globalization 

and the world economy spreading. Thus, a handshake is universal in business, but for the 

Americans a firm handshake is appropriate while for the French men a handshake should 

be light. 

     Proxemia. It is also necessary to pay attention to proxemia, which plays a significant 

role in communication. Proxemia is defined as the distance between the participants of 

the communicative act, which, according to the observations of researchers, clearly 

correlates with the national cultural norms of speech etiquette, which students should pay 

attention to when they develop the knowledge, skills and abilities of oral speech in 

English. Such knowledge of the limits and conventions is important for clear and 

unambiguous communication. Once during one of the English classes with the 

participation of the American teacher fellow we conducted an experiment of what is the 

appropriate distance for the communicants during the communicative act. A student and 

the American teacher were approaching towards each other and stopped at the convenient 

distance. The experiment showed that for the Ukrainian student the better distance for 

communication was much closer than for the American. It proved the theory that cultures 

vary significantly in acceptable distances during communication. 

     A look can be a characteristics of both static and dynamic aspects of communication. 

As one Russian saying says, eyes are the reflection of the soul, and there are many 

characteristics of looks and sights. A look can be joyful, happy, surprised, excited, 

suffering, admiring, frightful, sincere, insincere, friendly of hostile, trustful or trustless, 

understanding and not understanding, tender or rude, repulsive or attracting, aloof or 
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involving, ruthless, apathetic, etc. Usually such meanings of the look in communication 

are supported not only by face expression but also by the position of the head. Head 

movements and looks are interrelated elements of the expressive behavior. For example, 

the heard raised high and the look down can express pride or arrogance. The head bended 

a bit down can mean a person’s lower social position or his modest character. 

     In this paper, we characterized some features of nonverbal communication and 

presented some types of nonverbal communication. We stress that non-verbal means of 

communication perform one of the important functions in the process of communication, 

and, therefore, in the educational process while teaching and learning a second language, 

English, in particular. In order to actively master and use a foreign language (in this case, 

English) it is not enough to know only the meanings of words and grammar rules, it is 

necessary to get to know the world of the language as deeply as possible. Knowing 

“varying non-verbal semantics of the second culture and the ability both to send and 

receive nonverbal signals unambiguously” [2, p.213] is essential for forming non-verbal 

competence in students. 
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Прототипический подход, впервые выдвинутый в рамках психолингвистики 

Э. Рош [2] для исследования семантической категоризации в области лексики, 
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представляется весьма продуктивным для изучения синтаксических единиц и, в 

частности,  сложного предложения   в когнитивно-дискурсивном аспекте. 

Цель настоящей статьи – представить результаты экспериментального 

исследования сложного предложения в аспекте теории прототипов.  

Эксперимент был направлен на то, чтобы, обратившись к  сознанию 

носителей языка,  установить, во-первых, формальную организацию 

прототипических синтаксических единиц, соотнесенных с тем или иным 

когнитивным семантико-синтаксическим инвариантом; во-вторых, определить 

прототипические средства связи предикаций, если такой единицей является 

сложное предложение; в-третьих, выяснить, существует ли в сознании говорящих 

на русском языке зависимость между типом дискурса и его формальной 

организацией в поверхностном синтаксисе. Прототип в этом случае понимается как 

эталонный вариант «определенного инварианта среди прочих его представителей 

(вариантов)» [1, с. 11].  

Разработанная экспериментальная методика определения синтаксических 

прототипов для когнитивных инвариантов, выражающих изъяснительные, 

определительные, причинные, следственные, условные, целевые, уступительные, 

временные, соединительные, противопоставления, сопоставления, пояснительные 

семантико-синтаксические отношения, состояла из трех заданий: направленного 

ассоциативного эксперимента, распределения синонимичных синтаксических 

конструкций методом субъективного шкалирования и трансформации контактно 

расположенных клауз в сложные предложения. Участники эксперимента работали с 

синтаксическими конструкциями двух типов – предложениями, взятыми из научно-

профессионального дискурса,  и  предложениями нейтрального характера.  

Участниками эксперимента стали украинские (всего – 80 испытуемых) и 

иностранные (всего – 40 испытуемых) студенты-филологи.  Иностранные студенты 

как вторичные языковые личности были привлечены в качестве участников 

эксперимента с целью сопоставления их ответов с данными, полученными от 

первичных языковых личностей. 
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Выбор для экспериментального исследования именно студенческой 

профессионально ориентированной   аудитории имеет не только теоретическое, но и 

важное практическое значение, так как выяснение репертуара прототипических 

средств связи в сложных предложениях разных типов сможет найти применение для 

оптимизации процесса преподавания не только синтаксиса, но и других дисциплин, 

особенно иностранным гражданам, в высшей школе. 

Предполагалось, что целенаправленное наблюдение индивидуального 

сознания одних и тех же испытуемых при выполнении ими разных заданий 

позволит обеспечить достаточно высокую надежность полученных результатов. 

Однако для подтверждения валидности полученных в ходе эксперимента данных 

использовался также квантитативный метод: частотность установленных средств 

связи между частями сложных предложений была верифицирована на материале 

подкорпуса устных лекций и докладов на филологические темы, созданного в 

Национальном корпусе русского языка (всего 85 документов, 23 978 предложений). 

В результате обработки полученных данных было установлено, что 

«каноническим» способом представления в поверхностном синтаксисе 

рассмотренных семантико-синтаксических инвариантов является сложное 

предложение, в котором показателем степени прототипичности является средство 

связи его компонентов.  

Корректность определения степени прототипичности синтаксического 

многочлена через средство связи составляющих его частей может быть обосновано 

следующими положениями: 

1) средство связи – это вершина сложного предложения, «третий» 

компонент синтаксической конструкции, который является показателем 

структурных и семантических отношений между его частями и определяет 

структурно-семантический тип всего предложения; 

2) союзы и другие связочные скрепы в сложном предложении служат не 

для описания ситуаций и явлений действительности, они предназначены прежде 

всего для маркировки деятельности сознания говорящего в процессе порождения 

связного сообщения; 
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3) в устном высказывании, когда у говорящего нет времени на 

обдумывание следующей порции информации, средства связи фиксируют наиболее 

частотные связки между сохраненным в памяти знанием и его актуализацией в 

момент коммуникации. 

В ходе эксперимента было установлено следующее: 

1. В когнитивной грамматике носителя языка существует определенное 

соотношение между ментальным семантико-синтаксическим инвариантом 

конкретной типовой ситуации или ситуативного комплекса и синтаксическими 

конструкциями поверхностного синтаксиса, представляющими данный инвариант 

во внешнем высказывании.   

2. Конструкции поверхностного синтаксиса объединены в вариативные 

синонимические ряды, имеющие ядро и периферию. Ядро вариативного ряда 

является эталонным синтаксическим прототипом, объективирующим когнитивный 

инвариант в наиболее «чистом» виде. Количественный и качественный состав 

каждого вариативного ряда, зафиксированный в сознании отдельного индивида, 

зависит от его языковой и коммуникативной компетенции, объема долговременной 

памяти и других факторов. Однако синтаксические прототипы обычно хорошо 

известны всем носителям языка, они усваиваются и запоминаются лучше других 

синтаксических единиц, поэтому являются коллективным достоянием того или 

иного языкового сообщества. 

3. Последовательное выполнение испытуемыми всех трех заданий 

эксперимента позволило обнаружить устойчивые прототипические эффекты в 

каждом типе исследуемых семантико-синтаксических отношений, а именно: 

наличие асимметрии между центральными и периферийными членами 

вариативного ряда синтаксических синонимов с точки зрения их когнитивной 

выделенности в нейтральном и научном дискурсах. 

4. Второй и третий этапы эксперимента позволили ответить на вопрос, как 

соотносится когнитивный инвариант, соответствующий тем или иным семантико-

синтаксическим отношениям, с лингвистическими знаниями, полученными ии. в 

процессе обучения, их языковой интуицией и интроспективным использованием 
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того  или иного связочного средства в разных типах дискурсов – нейтральном и 

научно-профессиональном. Так, при работе со сложными предложениями с 

изъяснительной, целевой, временной, соединительной, сопоставительной и 

пояснительной семантикой испытуемые указали как прототипические конструкции 

с ядерными средствами связи (что, чтобы, когда, и, а, то есть) независимо от 

стилистической окрашенности дискурса. А при маркировании средством связи 

предложений с определительной, причинной, уступительной, противительной и 

условной семантикой наблюдались несколько другие прототипические эффекты. 

Сравним:  

Семантико-

синтаксические 

отношения 

Нейтральный дискурс Научно-

профессиональный 

дискурс 

определительные который простое предложение, 

осложненное 

причастным оборотом 

причинные потому что так как  

поскольку 

уступительные хотя несмотря на то … что 

противительные но однако 

условные если если…то 

 

Думается, что данные особенности можно объяснить тем, что участники 

эксперимента работали с конструкциями, зафиксированными письменно. По-

видимому, визуальное восприятие предложений научного содержания влияло на 

выбор испытуемыми их синтаксического оформления. Однако проверка 

частотности использования указанных конструкций в подкорпусе устных лекций и 

докладов Национального корпуса русского языка (НКРЯ) свидетельствует в пользу 

прототипичности в научном дискурсе доминантных средств связи (который, 

потому что, хотя, но), характерных для нейтрального дискурса; а двойной союз 
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если … то может быть признан, наряду с одиночным союзом если, 

прототипическим показателем условных отношений в научной речи.  

5. В сложных предложениях, выражающих следственные отношения, в 

качестве прототипической испытуемые на всех этапах эксперимента указали 

связочную скрепу поэтому, прототипичность которой подтверждается также 

частотностью ее использования в подкорпусе устных лекций и докладов НКРЯ. По-

видимому, лексема поэтому прочно укрепилась в ментальной грамматике 

носителей русского языка как прототипическое средство выражения в 

поверхностном синтаксисе следственных отношений, вытеснив при этом 

единственный зафиксированный в научных грамматиках союз следствия так что, 

и находится на пути перехода в класс союзов.  

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать 

вывод о том, что существующая между нейтральной речью и письменным научным 

дискурсом асимметрия в выборе связочных средств снимается на уровне устного 

модуса спонтанной научной коммуникации, поскольку говорящий тратит 

когнитивные усилия прежде всего на смысловую наполненность синтаксических 

конструкций, интуитивно актуализируя ядерные союзные скрепы для вербальной 

презентации в поверхностном синтаксисе когнитивных инвариантов тех или иных 

семантико-синтаксических отношений.     

Результаты представленного экспериментального исследования могут быть 

использованы в прикладных целях для создания научно обоснованных методик 

преподавания русского языка, в том числе для иностранных граждан, а также при 

написании учебников, практических грамматик и учебных пособий по русскому 

языку как для его носителей, так и для вторичных языковых личностей. 

В заключение хотелось бы отметить, что устный научно-профессиональный 

дискурс занимает промежуточное положение между разговорным и 

кодифицированным литературным языком, испытывая их одновременное влияние, 

и именно в устной спонтанной научной коммуникации представлены исходные 

синтаксические структуры, соотносимые с когнитивными семантико-

синтаксическими инвариантами, закрепленными в ментальной грамматике 
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говорящих на русском языке. В качестве перспективы исследования можно указать 

на необходимость развития теории синтаксиса, описывающего систему не только 

русского сложного предложения, но и проясняющего общеязыковые 

закономерности построения данных синтаксических единиц с когнитивно-

дискурсивных позиций. 
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Англійська – мова міжнародного спілкування. Протягом останніх років 

потреба володіти нею залишається найбільш  актуальним завданням для 

спеціалістів різних напрямків. Особливо це стосується закладів вищої освіти. 

Іноземні мови потрібні  не тільки для спілкування або для подорожей у далекі 

країни. Вони є складовою потенціалу освіченої людини для подальшого навчання, 

наукової діяльності, бізнесової комунікації, тощо.  Необхідність підтвердження 

можливості володіння іноземною мовою здобувачами вчених звань на рівні не 

нижче В2 було зазначено у наказі міністерства освіти і науки України у 2016 році 

[1].  
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 Щоб відповідати вимогам, поставленим міністерством перед майбутніми 

вченими, кандидати на отримання сертифікату повинні свідомо обирати тип 

екзамену, якій вони можуть успішно здати і підтвердити свої знання та вміння 

використовувати іноземну мову. Мета даної роботи – провести порівняльний аналіз 

двох тестів Кембриджського іспиту на сертифікат з володіння англійською мовою 

рівнів В 2 та С 1, розглянути деякі методичні питання, пов’язані з підготовкою 

здобувача до здачі даних іспитів.  

Кембриджські іспити з англійської мови для носіїв інших мов (Cambridge 

ESOL) належать до групи найвідоміших іспитів для іноземців, розроблені 

Кембриджським університетом. Дані сертифікати  визнаються численними 

міжнародними вищими навчальними закладами, компаніями та органами освіти як 

підтвердження міжнародно-визнаних стандартів володіння англійською мовою.  

Кембриджські іспити ґрунтуються на реалістичних завданнях і ситуаціях, 

підтверджують володіння навичками, необхідними в реальному житті. Іспити чітко 

і послідовно перевіряють всі чотири мовні компетенції – читання, письмо, 

аудіювання та усне мовлення; дають позитивний досвід навчання, прагнення до 

досягнення нових цілей; іспити забезпечують справедливий та об’єктивний 

результат для всіх, незалежно від статусу, національності, пола та стану здоров’я 

[2, с. 2]. 

Cambridge English First (FCE) доводить, що користувач  володіє мовними 

навичками на тому рівні, щоб жити і працювати самостійно в англомовній країні 

або навчатися англійською мовою. За шкалою мовних рівнів згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти відповідає рівню В2, 

згідно з яким користувач може: 

• розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, 

у тому числі й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом; 

• спілкуватися з носіями мови з таким ступенем швидкості та 

спонтанності, який не завдвє труднощів жодній із сторін 

• чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати свою 

думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти [2, с. 3].  
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Cambridge English Advanced (CAE, Сертифікат з англійської мови 

підвищеного рівня) є рівнем компетентного користувача англійською мовою, який 

може вільно спілкуватися у різноманітних мовленнєвих ситуаціях. За шкалою 

мовних рівнів відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

він відповідає рівню С1, згідно з яким користувач може: 

• розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і 

розпізнавати імпліцитне значення; 

• висловлюватися швидко і спонтанно без помітних утруднень, 

пов’язаних з пошуком засобів вираження; 

• ефективно і гнучко користуватися мовою у суспільному житті, 

навчанні та з професійними цілями; 

• чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, 

демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та 

зв’язними програмами висловлювання [3, с. 4]. 

Структура міжнародного іспиту з англійської мови на підвищений 

рівень володіння мовою  В2 First (FCE). 

Складові частини Кількість завдань 

Читання та використання мови (1 

год. 15 хв.) 

7 частин/ 52 питання 

Письмове завдання з розгорнутою 

відповіддю (1 год. 20 хв.) 

2 частини 

Розуміння мови на слух (біля 40 

хв.) 

4 частини/ 30 питань 

Розмовна мова (14 хв. для двох 

кандидатів) 

4 частини 

Структура міжнародного іспиту з англійської мови на підвищений 

рівень володіння мовою  C1 Advanced (CAE). 

Складові частини Кількість завдань 

Читання та використання мови (1 8 частин/ 56 питань 
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год. 30 хв.) 

Письмове завдання з розгорнутою 

відповіддю (1 год. 30 хв.) 

2 частини 

Розуміння мови на слух (біля 40 

хв.) 

4 частини/ 30 питань 

Розмовна мова (15 хв. для двох 

кандидатів) 

4 частини 

 [4] 

Як бачимо, структура тестів ідентична, однак різниться кількісно та, 

відповідно, протяжністю в часі. Особливу увагу здобувачу треба звернути на те, що 

підготовка до тесту, це не звичайне навчання, спрямоване на підвищення рівня 

володіння мовою. Процес підготовки та безпосередньо здачі тестів – це констатація 

факту наявного рівня, на якому знаходиться здобувач. Під час тренувальної роботи 

необхідно особливо звернути увагу на лексику за певними темами. Екзамен FCE 

передбачає володіння лексичними одиницями за темами: опис людей, освіта, 

здоров’я, свята, вільний час, хобі 

(https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary.htm). CAE робить наголос на 

академічній лексиці – на  найбільш уживаній термінології, яка широко 

використовуються в академічних текстах. 

(https://www.examenglish.com/vocabulary/academic_wordlist.html).  

Володіння граматичним матеріалом перевіряється у розділі «Use of English» у 

вигляді завдань на множинний вибір, словотворення, трансформацію ключового 

слова, заповнення пропусків. Як FCE, так і  CAE звертають особливу увагу на 

наступні граматичні теми: всі види умовних речень, модальні дієслова судження та 

припущення, пасивні конструкції, часи груп Past Perfect  та Past Perfect Continuous, 

підрядні речення та непряма мова, інверсія (CAE).  Значна увага приділяється 

фразовим дієсловам та словосполученням. 

Таким чином, ми можемо зазначити, що кандидати на отримання сертифікату 

на рівень знання англійської мови не нижче В 2 повинні попередньо пройти 

підготовку, яка відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти, а 
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саме: Upper Intermediate / Вищий Середній, або Advanced / Прогресивний. Тільки 

спираючись на базові знання здобувач успішно підтвердить свої вміння та отримає 

сертифікат потрібного рівня. Методика підготовки до екзамену має свої 

особливості, тому для досягнення позитивного результату кандидатам бажано 

проходити спеціалізовані  курси. Очевидно, що окрім бажання та розуміння 

необхідності виконання всіх умов і отримання результатів, перед кандидатами 

постає і фінансова проблема, яка є досить гострою і потребує подальшого 

вирішення.  
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