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Завдання модернізації мовної освітньої полі-

тики, що визначені в Національній доктрині роз-

витку освіти України в ХХІ столітті, передбача-

ють опанування кожним громадянином країни, 

крім рідної, ще кількома іноземними мовами. 

Розроблена стратегія в міжнародному співробіт-

ництві й інтеграції у сфері освіти спрямована на 

посилення ролі іноземних мов та якості їх знан-

ня, що потрібні сьогодні не лише дипломатам, 

перекладачам і викладачам, а й переважній біль-

шості спеціалістів вищої і середньої ланок. Така 

масова потреба в знанні іноземних мов на рівні 

становлення іншомовної мовленнєвої компетент-

ності потребує перегляду, переосмислення та 

якісного оновлення всіх складових системи на-

вчання іноземних мов не тільки як академічних 

дисциплін, а й значущого компонента освіти ви-

пускника вищої школи. 

Складовими системи навчання будь-якої галу-

зі знання, у тому числі й системи навчання інозе-

мної мови, є її цілі, зміст, принципи, методи, за-

соби та апарат контролю й оцінювання результа-

тивності її функціонування. Визначальною лан-

кою цієї системи, на думку провідних учених-

дидактів (Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, 

В.В. Краєвський, І.Я. Лернер, В.О. Онищук, 

В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко, М.М. Скаткін), 

є зумовлений соціальним замовленням суспільст-

ва зміст освіти, від суті та структурування якого 

залежать вибір методів, засобів, мотивів навчан-

ня та механізмів його засвоєння.  

Водночас навчання професійного іншомовно-

го спілкування досліджували такі західні вчені: 

Burton Clark, Joseph Sheils, Robin Mason; вітчиз-

няні вчені: Л. Боліна, О.Б. Тарнопольський, 

С.П. Кожушко, Л. Морська, С.Г. Заскалєта. Вод-

ночас організаційно-педагогічні засади професій-

ного іншомовного спілкування залишаються поза 

увагою дослідників і потребують додаткових 

досліджень.  

Метою даної статті є визначення організацій-

но-педагогічних засад навчання професійного 

іншомовного спілкування студентів нефілологіч-

них спеціальностей. Реалізація мети передбачає 

вирішення таких завдань:  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО 

СПІЛКУВАННЯ  

Статтю присвячено визначенню організаційно-педагогічних засад, здатних 
забезпечити навчання професійно спрямованого іншомовного спілкування 
студентів нефілологічних спеціальностей. 
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 виявити організаційно-педагогічні засади, 

що сприяють ефективному навчанню про-

фесійного іншомовного спілкування; 

 охарактеризувати загально педагогічний 

процес навчання професійного іншомовно-

го спілкування у вищих навчальних закла-

дах нефілологічного профілю. 

Великий тлумачний словник сучасної україн-

ської мови визначає термін «засади» таким чи-

ном: «1) основа чогось, те головне, на чому ґрун-

тується, базується що-небудь; 2) вихідне, головне 

положення, принципи, основа світогляду; 3) спо-

сіб, метод здійснення чого-небудь» [1, с. 325]. 

Отже, організаційно-педагогічні засади – це пе-

дагогічні основи та принципи навчання разом з 

основними положеннями його організації. 

За О.О. Леонтьєвим, у сучасній дидактиці 

визнається провідна роль кількох принципів, які 

дедалі більше впливають на навчальний процес: 

це активність, креативність, проблемність, розви-

вальне навчання, вмотивованість, індивідуаліза-

ція [3]. 

Виділення іноземної мови як освітньої галузі 

вимагає ретельної розробки існуючих дидактич-

них (принцип науковості; систематичності і пос-

лідовності; свідомості; активності та самостійно-

сті в навчанні; принцип наочності; ґрунтовності; 

емоційності навчання; зв’язку навчання з практи-

чною діяльністю; доступності навчання та враху-

вання індивідуальних особливостей) і нових ме-

тодичних принципів навчання іноземної мови 

(інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-

мисленнєвої активності, контекстуалізації, домі-

нуючої ролі безперекладної семантизації), що 

лежать в основі навчання іноземних мов.  Саме ці 

принципи визначають стратегію освіти в галузі 

викладання іноземних мов у навчальних закладах 

України. Український Держстандарт з іноземних 

мов ґрунтується на існуючих євростандартах та 

Рекомендаціях Ради Європи щодо рівнів володін-

ня англійською мовою і враховує структуру сту-

пеневої середньої та вищої освіти в нашій країні, 

реальні можливості розробки нових навчальних 

планів, програм і підручників, матеріальне забез-

печення навчальних закладів, рівень підготовки 

педагогічних кадрів у вищій школі та студентсь-

кий контингент. 

Відповідно до Загальноєвропейських Реко-

мендацій з мовної освіти, навчання іноземної 

мови, спираючись на загально дидактичні прин-

ципи, відрізняється тим, що головною метою тут 

виступає не накопичення знань, як це має місце в 

навчанні інших дисциплін, а «оволодіння студен-

тами діяльністю іншомовного спілкування» [2, 

с. 48]. 

Простежимо тепер наступність у положеннях 

та принципах Програми з англійської мови для 

професійного спілкування, призначеної для ви-

щих навчальних закладів, які здійснюють підго-

товку фахівців з різних спеціальностей. 

Програма з англійської мови для професійно-

го спілкування [5] (АМПС), укладена провідними 

вітчизняними фахівцями під егідою Міністерства 

освіти і науки України за сприяння Британської 

Ради  (березень, 2005), надає студентам нефіло-

логічних спеціальностей можливість розвивати 

іншомовну соціокультурну компетенцію і страте-

гії, необхідні для ефективного навчання та май-

бутнього професійного спілкування. Укладачами 

програми враховані Загальноєвропейські Рекомен-

дації з мовної освіти щодо рівнів володіння мо-

вою, компетенцій користувача, можливих кон-

текстів користування мовою, процедур укладан-

ня програм для кожного окремо взятого напряму 

підготовки фахівців та контролю результатів на-

вчання. Програма є загальною за характером і 

може використовуватись для різних спеціальнос-

тей та спеціалізацій професійної підготовки сту-

дентів. Вона дозволяє розробляти навчальні мо-

дулі у відповідності до вимог кредитно-мо-

дульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст 

навчання і методика підготовки фахівців відпові-

дають сучасним досягненням лінгвістики, педа-

гогіки, психології, психолінгвістики та методики 

навчання іноземних мов. 

Програма АМПС зорієнтована на «виховання 

інтересу до культур наших європейських сусідів, 

розвиток демократичного суспільства, формуван-

ня відкритості, толерантності й поваги до 

«несхожості й відмінностей» [5, с. 4]. У більш 

широкому європейському контексті вона спрямо-

вана не лише на розвиток прагматичної компетен-

ції, але й враховує соціокультурний аспект спіль-

ноти, у якій будуть жити й працювати студенти – 

майбутні фахівці. 

Програму АМПС було розроблено за пого-

дженням з Міністерством освіти і науки України 

у відповідь на розвиток міжнародних подій, при-

єднання України до Болонського процесу та інте-

грацію вітчизняної системи вищої освіти в євро-

пейський освітній простір. Вона також призначе-

на для задоволення мовних потреб студентів ви-

щих навчальних закладів різних спеціальностей, 

що має сприяти їхній мобільності в іншомовному 

академічному та професійному оточенні.  

Відповідно до Загальноєвропейських Рекоме-

ндацій з мовної освіти, випускник середньої шко-

ли повинен володіти іноземною мовою на рівні 

В1 – рубіжний; випускник бакалаврату – на рівні 

В2 – просунутий користувач. 

Програма спрямована на надання викладачам 

і студентам мовних еталонів у відповідності до 

рівнів, визначених Загальноєвропейськими Реко-

мендаціями з мовної освіти [1], та на забезпечен-

ня нормативної бази в розробці навчальних кур-

сів та планів викладачами англійської мови на 

факультетському рівні. 

Рівень володіння мовою В2, тобто стандартні 

вимоги на здобуття ступеня бакалавра за міжна-

родно прийнятими рівнями володіння мовою для 
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різних спеціальностей [5, с. 2], передбачає, що 

соціолінгвістична та прагматична компетенції 

мають бути розвинені до такої міри, щоб студен-

ти могли розуміти, як ключові цінності, переко-

нання та поведінка в академічному та професій-

ному середовищі України відрізняються при по-

рівнянні однієї культури з іншими (міжнародні, 

національні, інституційні особливості). Студенти 

повинні розуміти корпоративні культури в конк-

ретних професійних контекстах і те, яким чином 

вони співвідносяться одна з одною [5, с. 10]. По 

закінченні курсу АМПС студенти зможуть засто-

совувати міжкультурне розуміння в процесі без-

посереднього усного і писемного спілкування в 

академічному та професійному середовищах, а 

також належним чином поводити себе й реагува-

ти в типових світських, академічних і професій-

них ситуаціях повсякденного життя та знати пра-

вила взаємодії між людьми в таких ситуаціях 

(розпізнавання відповідних жестів, спілкування 

очима, усвідомлення значення фізичної дистанції 

та розуміння жестикуляції в кожній з таких си-

туацій). 

Усі зазначені вимоги до навчання професійно-

го іншомовного спілкування враховуються в су-

часних підручниках та навчальних посібниках. 

Кожен підручник ґрунтується на засадах певної 

методичної концепції, а відтак основні її поло-

ження мають адекватно відображатись у змісті 

діяльності як викладача, так і студентів. Особли-

вістю занять з іноземної мови є їх професійна 

спрямованість та комбінаторність. У їхньому 

змісті комбінуються різноманітні види роботи з 

метою засвоєння мови (фонетики, лексики, гра-

матики) і оволодіння всіма видами мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, говорінням, читанням та 

письмом). Це означає, що на кожному занятті, 

відповідно до змісту підручника, проводиться 

робота з формування знань, навичок та вмінь з 

різних видів мовленнєвої діяльності. 

Питанням створення сучасних підручників іно-

земних мов присвятили свої дослідження вітчизня-

ні вчені-методисти: В.М. Плахотник, Р.Ю. Мар-

тинова (Інститут педагогіки АПН України), 

Н.К. Скляренко, Л.П. Смєлякова (Київський наці-

ональний лінгвістичний університет), Л.В. Бір-

кун, П.О. Бех (Київський національний універси-

тет ім. Тараса Шевченка), вчителі-практики 

О.Д. Карп’юк, І.Ф. Горець, І.Г. Щупак та ін. 

С.Ю. Ніколаєва, Н.О. Бражнік, С.В. Гапонова 

обґрунтували вимоги до підручника іноземної 

мови для студентів філологічних факультетів. 

О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко розробили 

концепцію навчання англійської мови студентів 

технічних спеціальностей і написали підручник 

«Business Projects» для студентів, які вчаться біз-

несу. Р.О. Гришкова написала підручник для 

майбутніх менеджерів «Social and Cultural Aspec-

ts of International Management».  

Для забезпечення успішного оволодіння сту-

дентами професійною англійською мовою нами 

було створено навчальний посібник «English for 

Law Students» («Англійська мова для юристів») 

[7], де основні галузі українського права представ-

лені текстами та завданнями, що охоплюють про-

граму вивчення правових дисциплін в українсь-

кій вищій школі. Даний посібник ґрунтується на 

засадах диференційованого навчання іноземних 

мов студентів нефілологічних спеціальностей. 

Тобто всі завдання та тексти диференційовані за 

ступенем складності, що надає можливість опа-

новувати матеріал, збільшуючи темп і рівень на-

вчання. Мета посібника – надати майбутнім юри-

стам спеціальні знання з використання фахової 

англійської мови, допомогти вдосконалити усне 

мовлення, збагатити лексичний запас. 

Професійна термінологія є динамічною систе-

мою, яка, розширюючи сферу функціонування, 

інтенсивно розвивається. Сучасне право, а відпо-

відно і терміносистема права, є складною, внутрі-

шньо диференційованою галуззю наукового та 

прикладного знання і становить чітко структуро-

вану, розгалужену систему, яка постійно вдоско-

налюється; у її межах формуються нові галузі 

права та виділяються все нові й нові складники 

системи права. Основою цього процесу є розви-

ток суспільних відносин, що підлягають законо-

давчому закріпленню. Усе це було враховано в 

процесі створення посібника, який отримав гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

Вітчизняні вчені (Кричевська К.С., Полуши-

на Л.Н.) розглядають термінологію як упорядко-

вану сукупність термінів певної мови або окремої 

галузі знань, пов’язаних один з одним на поня-

тійному, лексико-семантичному, словотворчому 

та граматичному рівнях, і розглядаємо її як орга-

нічну складову лексичної системи мови, що нале-

жить до специфічного функціонального стилю 

(наукового). Сутність терміна визначаємо на ос-

нові концепції функціональної природи термінів: 

термін – це не особливий тип лексичної одиниці, 

а функція, тип уживання лексичної одиниці. 

Юридичний термін розглядається як одиниця 

мови, що виражає специфічне поняття, яке нале-

жить теорії та практиці юриспруденції, характе-

ризує та ідентифікує його. 

Однією з характерних рис юридичної термі-

нології, на відміну від багатьох інших терміноси-

стем, є співвідношення іншомовних та національ-

них елементів, у якому переважає частка пито-

мих термінів. Можливо, це пов’язано зі специфі-

кою власне правових понять, які розвиваються в 

певному національному соціумі, тому і терміни 

здебільшого виникають на ґрунті конкретної на-

ціональної мови.  

Для сучасної англійської юридичної лексики 

характерною є подвійна мовна основа. Поряд зі 

словами та виразами, що належать до власне анг-

лійської мови, наявні також терміни-слова та 

терміни-словосполучення, запозичені з класич-

них та сучасних європейських мов. В англійській 

мові вони значною мірою асимілювалися, внаслі-
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док чого ядро сучасної лексики права є лише час-

тково специфічним і будується відповідно до 

правил термінотворення, властивих англійській 

мові в цілому. Юридичні терміни в англійській 

мові організовані у відповідності з досить жорст-

кими нормами термінотворення, які є типовими 

для вузькоспеціальної лексики.  

Сьогодні спостерігається тенденція активного 

входження в юридичну мову англійської спеціа-

льної лексики, що відбувається власне в межах 

української термінології шляхом переходу номі-

націй з однієї терміносистеми в іншу. Частина 

проаналізованих англійських термінів при пере-

ході з економічної терміносистеми в юридичну 

повністю зберігає свою семантику та має тотожні 

дефініції.  

Наприклад, в економічних та юридичних сло-

вниках повністю збігається значення та дефініції 

термінів. Однак для певної частини англійських 

термінів досить важко з упевненістю визначити 

ступінь вірогідності переходу, оскільки існує 

можливість паралельного запозичення термінів 

двома терміносистемами або переходу з економі-

чної термінології в юридичну чи навпаки. Деякі 

терміни в економічній терміносистемі мають 

дефініції, що вказують на приналежність їх до 

терміносистеми права. Вірогідним є те, що части-

на англійських термінів, зафіксованих в економі-

чних словниках, позначає суто юридичні понят-

тя. Таким чином, загальні тенденції семантичних 

змін, що виникають унаслідок пристосування 

економічних термінів до термінологічної системи 

юридичної мови, відображаються в змістові дефі-

ніцій у вигляді універсальних компонентів термі-

нологічного значення, додаткових сем, що позна-

чають спеціальні ознаки чи реалії юридичної 

сфери та відображають правовий зміст економіч-

ного поняття. Визначення і вираження правового 

характеру поняття здійснюється за допомогою 

вказівки в дефініції на «галузь права».  

Наприклад, англійські терміни можуть мати 

такий український переклад:  

Judiciary law – судова практика; прецедентне 

право; судове право.  

Enactment – прийняття (закону); встановлення 

у законодавчому порядку; законодавчий /

нормативний акт; правовий припис; норма права.  

То bring а case – представити справу в суді; 

розпочати подання звинувачення / судову справу 

[7, с. 198].  

Запропонований нами навчальний посібник 

«English for Law Students» містить словник, який 

надає можливі переклади терміна та глосарій, 

який тлумачить поняття. На нашу думку, компле-

ксне використання тлумачення та перекладу до-

зволяє студентам глибоко та правильно зрозуміти 

терміни та особливості їх використання. Але які-

сне оволодіння фаховою лексикою досягається 

лише завдяки виконанню певної кількості вправ і 

завдань. Це вправи на формування мовних нави-

чок, вправи і завдання на вироблення мовленнє-

вих вмінь: чим більше їх використовує студент, 

тим мовні операції та мовленнєві дії виконувати-

муться якісніше. 

Отже, до організаційно-педагогічних засад, 

які покликані забезпечити навчання професійно-

го іншомовного спілкування студентів нефілоло-

гічних спеціальностей, нами віднесено: 

 удосконалення навчальних планів і про-

грам з урахуванням вимог до професійно-

го іншомовного спілкування (програма 

АМПС); 

 використання існуючих дидактичних і 

нових методичних принципів навчання 

іноземної мови (інтерактивності, інтегра-

ції, мовленнєво-мисленнєвої активності, 

контекстуалізації, домінуючої ролі безпе-

рекладної семантизації); 

 створення нового покоління підручників і 

навчальних посібників, які б містили текс-

ти професійного спрямування в поєднанні 

з різнорівневими завданнями комунікатив-

ного характеру. 

Крім того, мовленнєва діяльність на заняттях 

має носити вмотивований характер і відповідати 

професійним інтересам студентів кожної конкре-

тної групи з урахуванням рівня їхньої мовної 

підготовки. При розподілі студентів на підгрупи 

для вивчення іноземної мови вони повинні мати 

право переходити з однієї підгрупи в іншу для 

забезпечення найбільш комфортних умов оволо-

діння іноземною мовою кожним студентом. 
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