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Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями. Гло-

балізація та інформаційні процеси, що відбуваються у 

світі, сприяють тому, що англійська мова стає універ-

сальним засобом спілкування в різних сферах профе-

сійної діяльності. Випускники нефілологічних спеціа-

льностей опановують її на рівні В2, що дає їм можли-

вість не тільки досягти подальшого успіху в профе-

сійному житті, а й оволодіти мовою на рівні досвідче-

ного користувача. 

Проблема вибору ефективного підходу та методи-

чного напряму до навчання спілкування актуальна і 

знайшла відображення в комунікативному підході та 

низці робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, прис-

вячених формуванню та вдосконаленню навичок анг-

ломовної комунікації. Проте постійна еволюція суспі-

льного замовлення зумовлює необхідність подальшо-

го дослідження теоретичних основ різних підходів та 

специфіки їх реалізації у процесі навчання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, виді-

лення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується означена стаття. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літера-

тури свідчить, що процес навчання усного спілкуван-

ня досліджувався на матеріалі різноманітних спеціа-

льностей та мов (М. В. Аветісян, Є. С. Большакова, 

А. І. Валуєва, Н. Д. Гальскова, Р. О. Гришкова,  

Н. Л. Драб, І. В. Драгомирецький, М. Г. Кочнева, 

Л. І. Морська, А. П. Литнєва, М. А. Лютнєва, І. Ф. На-

дьожина, М. М. Скаткін, Н. Д. Соловйова, О. Б. Тар-

нопольський, І. А. Федорова, К. Н. Хітрік, Г. Г. Шев-

ченко та ін.). 

Розвиток навичок монологічного мовлення описа-

ний у роботах І. М. Андреасян, А. П. Бабенко, 

А. Н. Гаврилова, Л. І. Новожилової, Ю. І. Пассова, 

Л. І. Шевченко та ін.  

Питанню активізації навчання діалогічного мов-

лення присвячені роботи І. П. Андрєєвої, Л. В. Гай-

дукової, Л. В. Калініної, Т. П. Камаєвої, І. В. Коло-

мієць. Психологічна та психолінгвістична основи 

навчання усного мовлення описані у роботах 

М. І. Жинкіна, І. О. Зимньої, А. Н. Леонтьєва. Різним 

аспектам навчання монологічного та діалогічного 

мовлення присвячені роботи К. Х. Джексона, 

Ю. А. Кудряшова, Б.-Д. Мюллера, Н. А. Сухової, 

Е. П. Шубіна. 

Формулювання цілей статті. Метою нашої статті 

є вивчення та аналіз існуючих методик активізації 

англомовного спілкування студентів нефілологічних 

спеціальностей у процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мов-

лення представляє собою вид мовної діяльності, за 

допомогою якого здійснюється усне вербальне спіл-

кування. Навчання говорінню – лише частина навчан-

ня усного мовлення, так як усна форма навчання 

включає в себе і говоріння, і аудіювання. Звичайно, 

обидва ці процеси нерозривні в спілкуванні, тісно 

пов’язані вони і в навчанні: навчання говорінню не-

можливе без навчання розуміння мови на слух. Тим 

не менше ці різні види діяльності вимагають специфі-

чних шляхів навчання. Навчання розмовної мови – 

одне із завдань навчання говорінню. Цей термін пра-

вомірно використовувати, коли мається на увазі на-

вчання розмовного стилю мовлення. Отже, ми будемо 

користуватися терміном «навчання говорінню», розу-

міючи під ним навчання вираження своїх думок в 

усній формі за допомогою нейтральних засобів мови. 

Для здійснення мовлення необхідні наступні умо-

ви (передумови): 

1. Наявність мовної ситуації, яка потенційно є 

стимулом до говоріння. 

2. Наявність знань про обсяг мовлення, що «жи-

вить» думку мовця, визначає те, що він говорить. 

3. Ставлення до об’єкта мовлення, яке залежить 

від минулого досвіду суб’єкта, системи його поглядів, 

почуттів, тобто від свідомості людини. Зауважимо, 

що друга і третя умови залежать від рівня загального 

розвитку людини, її здібностей мислити і відчувати. 

4. Наявність мети повідомлення своїх думок, тобто 

того, навіщо людина говорить у даній ситуації. 
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У зв’язку з наявністю зазначених умов, слід звер-

нути увагу на той факт, що розвиток умінь англомов-

ного спілкування студентів нефілологічних спеціаль-

ностей у процесі фахової підготовки має певні особ-

ливості. По-перше, комунікація студентів нефілологі-

чних спеціальностей завжди вирізняється професійно 

забарвленою лексикою. По-друге,їхнє говоріння зав-

жди цілеспрямоване і вмотивоване.  

Щоб належним чином оцінити рівень англомовно-

го спілкування студентів нефілологічних спеціальнос-

тей, необхідно розглянути механізми, на яких засно-

ване мовлення. 

Говоріння є одним з найбільших блоків, на якому 

базується процес мовленнєвої діяльності. Охарактери-

зуємо основні механізми, пов’язані з психофізичними 

характеристиками того, хто говорить. 

Багато дослідників мови відзначали, що в ній зав-

жди є елементи репродукції. К. X. Джексон, напри-

клад, взагалі ділив мову на два види: «готову» (авто-

матизовану) і «нову» (організовану в момент говорін-

ня) [3].  

За даними Е. П. Шубіна, репродукція готових бло-

ків в англійському діалогічному мовленні становить 

близько 25 %. Автор поділяє всі знаки мови на реку-

рентні (повторювані) та оказіональні («випадкові»). 

Відсоток тих і інших залежить від складності знака: 

чим вище рівень знака, тим менше рекурентних еле-

ментів [7]. 

Репродукція може бути повна – репродукція стру-

ктури та змісту (фрази, навіть висловлювання) без 

змін (в тій же ситуації або у новій ситуації);часткова – 

репродукція, тобто передача змісту декількома фра-

зами, вилученими з тексту без змін; а також репроду-

кція-трансформація, тобто передача змісту в нових 

формах. 

Процес репродукування може проходити двояко: 

ми можемо використовувати у промові «готові блоки» 

для того, щоб здійснити свою комунікативну задачу, і 

можемо репродукувати щось, просто тому що нас 

просять пригадати це.Перш за все слід розмежувати 

вибір слів і вибір структури. Мабуть у їх основі ле-

жать дещо різні механізми. 

Що стосується вибору слів, то думки вчених, хоча 

і не суперечливі, але і не дуже конкретні. 

М. І. Жинкін, наприклад, вважає, що у зв’язку з об-

меженістю в часі на обдумування людина вибирає те, 

що «лежить напоготові» [4].  

М. М. Амосов також вважає, що вибирається най-

більш готове в даний момент, що в підборі слів поз-

начається тренування і випадок. Більш конкретно і 

точно відповідає на цікаве для нас запитання 

Е. П. Шубін. На його думку, на вибір слів впливають: 

смислове завдання повідомлення; комунікативна ме-

та; знакове і ситуативне оточення [7]. 

Визначаючи комбінування, Ю. А. Кудряшов пише, 

що під ним розуміється такий процес формування 

словосполучень і пропозицій, при якому мовець вико-

ристовує знайомі йому мовні компоненти в нових, не 

зустрічалися в минулому досвіді поєднаннях. Але ком-

бінування може відбуватися не тільки на рівні словоспо-

лучень і речень (фраз), але і на рівні надфразової єдності 

(висловлювання), теми, декількох тем [1]. 

Механізм комбінування є один з центральних ме-

ханізмів мовного вміння. Механізми репродукції і 

вибору підпорядковані цьому механізму, «працюють 

на нього». З іншого боку, репродукція і вибір вдоско-

налюються саме в процесі комбінування. Важливо, 

щоб і вправи в комбінуванні матеріалу виконувалися 

з комунікативною спрямованістю. 

Далі йде механізм конструювання. Деякі методис-

ти стверджують, що механізм конструювання є як би 

«запасний вихід», використовуваний при труднощі у 

мовленні. Актуальне усвідомленням мовних правил (у 

розгорнутому або згорнутому до якого-небудь коду 

вигляді), звичайно, можливо, але це свідчить лише 

про недостатній рівень володіння (як, наприклад, у 

процесі навчання іноземної мови), а не про те, що так 

має бути завжди. 

Без роботи механізму попередження неможливо ні 

один вислів, будь це рівень фрази або надфразової 

єдності. Для того щоб мова була плавною і вкладалася 

в певний нормалізований час, повинно мати місце 

випередження того, що буде далі сказано. Механізм 

попередження − продукт досвіду, його треба розвива-

ти спеціально, на певних вправах. У смисловому пла-

ні попередження є передбачення результатів в мовних 

ситуаціях. Таке прогнозування результатів допомагає 

мовцеві будувати своє висловлювання. 

Механізм дискурсивності працює повністю на рів-

ні актуального усвідомлення. По-перше, він дозволяє 

оцінити ситуацію в її ставленні до мети (стратегія 

мови). По-друге, дозволяє приймати сигнали зворот-

ного зв’язку (репліки співрозмовника, його неверба-

льну поведінку) і приймає рішення «на ходу» (тактика 

мови). Цей механізм також залучає необхідні знання 

про предмет мовлення та ситуації. 

Практика показує, що велике значення для на-

вчання непідготовленою усного мовлення мають сис-

тематично і навмисно створювані проблемні ситуації, 

що сприяють виникненню мотиву і потреб висловлю-

вання, висунення гіпотез, припущень, активізації 

розумової діяльності. 

На заняттях з англійської мови для нефілологів ми 

використовуємо ситуації вербального характеру (від-

повіді на прес-конференціях, виступи на дебатах, 

діалоги в лікарні, магазині, співбесіда при прийомі на 

роботу, підписання та обговорення контракту то-

що).Вербально-зображувальні ситуації використову-

ються при обговоренні малюнків, картин, алгоритмів 

виконання завдань, фільмів, настінних тематичних 

картин у супроводі планів обговорення, реплік під 

малюнками або ключових слів, зразків, словосполу-

чень та інших опор.Образотворчі ситуації також мо-

жуть використовуватися на заняттях з нефілологами.  

Розглянувши основні передумови навчання усного 

спілкування англійською мовою, перейдемо безпосе-

редньо до творчих форм роботи, а саме колажування 

та метод проектування, що якісно сприяють розвитку 

умінь англомовного спілкування студентів нефілоло-

гічних спеціальностей. 

Уперше терміни «колаж» та «колажування» були 

вжиті німецьким методистом Б.-Д. Мюллером [8]. 

Н. А. Сухова визначає колаж як засіб мовної та немо-

вної (екстралінгвістичної) наочності, який допомагає 
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в розкритті культурно-країнознавчого значення по-

няття, відсутнього в рідній мові студента, у вигляді 

плакату з надписами, схемами чи таблицями, розмі-

щеними навкруги цього поняття за годинниковою 

стрілкою [2]. 

Для виготовлення тематичних колажів можуть бу-

ти використані друковані матеріали, газети, буклети, 

матеріали Інтернету, а також матеріали, виготовлені 

учнями: фотографії, малюнки, схеми. 

Колаж повинен містити фотографії, картини, схе-

ми, які точно і докладно відображаютькультурно-

країнознавчі поняття. Колаж повинен бути комуніка-

тивним засобом – опорою в мовленні, а також бути 

яскравим, «кидатись в очі», приваблювати.  

Обговорюючи колажі, студенти пізнають культуру 

англомовних країн, дізнаються найактуальнішу інфо-

рмацію про політичний, економічний та культурний 

аспекти життя цих країн. Тематичні колажі слугують 

опорою у вивченні окремих тем професійного спря-

мування. 

Метод проектування є ще одним ефективним ме-

тодом для розвитку вмінь англомовного спілкування 

студентів нефілологічних спеціальностей. Суть прое-

кту полягає у виконанні завдання, спрямованого, в 

першу чергу, на досягнення практичного результату 

діяльності (колаж, збірка текстів, віршів, малюнки, 

газети, виготовлені предмети тощо). Засобом вико-

нання завдання є іншомовна комунікація студентів 

між собою та з викладачем. Виконуючи практичне 

завдання, студенти застосовують англійську мову під 

час читання інформації, складання усних та письмо-

вих повідомлень, проведення інтерв’ю, анкетування, 

обговорення ходу виконання завдання. 

Виконання завдань проекту дозволяє підвищити 

мотивацію студентів, розвинути їхні творчі вміння та 

самостійність, посилитиїхню індивідуальну та колек-

тивну відповідальність. Проектні завдання є студен-

тоцентрованим засобом навчання, в якому роль ви-

кладача консультуюча. 

Останнім часом, у зв’язку з використанням в на-

вчанні новітніх інформаційних технологій все біль-

шого розповсюдження отримують мультимедійні 

проекти [5]. Такі проекти мають ряд переваг з іншими 

видами проектів: 

1) використання мультимедійних можливостей: 

музичного чи дикторського оформлення, анімації, 

графічних вставок, відеокліпів, слайд-шоу. Сприйнят-

тя навчального матеріалу здійснюється через активі-

зацію не тільки зору (текст, колір, статичні зображен-

ня, відео, анімація), а й слуху (голос диктора або ак-

тора, музичне чи шумове оформлення), що дає мож-

ливість створити емоційний фон, який підвищує ефе-

ктивність засвоєння поданого матеріалу; 

2) наявність гіперпосилань, які дозволяють отри-

мати додаткову інформацію чи підказку, при цьому 

швидко повернутись до основного тексту; 

3) наявність системи керування структурою, що 

дозволяє викладачеві задати найбільш прийнятну 

форму і систему використання навчального матеріалу, 

вибираючи його для різноманітних видів діяльності та 

для різних аудиторій; 

4) наявність системи контролю знань, інтегрованої 

в мультимедійний проект. Такі тести забезпечують 

швидкий зворотний зв’язок і миттєвий контроль за-

своєння матеріалу; 

5) можливість регулярного коректування проекту 

кожного разу, коли з’являються нові дані [6]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок у даному напрямку. Викорис-

тання прийому колажування, методу проектування та 

мультимедійних проектів є засобами активізації анг-

ломовного спілкування, які дозволяють студентам 

нефілологічних спеціальностей розширити загальний 

кругозір, навчити об’єктивно оцінювати культурні 

феномени своєї країни і країни, мова якої вивчається, 

шляхом міжкультурних порівнянь, усвідомлювати 

насамперед цінність культури свого народу, її внесок 

у світову культуру, а також сприяє свідомому засво-

єнню матеріалу, забезпечує підвищення пізнавальної 

активності студентів, сприяє створенню позитивної 

мотивації, дає стимул до самостійної роботи над мо-

вою, розвиває мислення, мовну здогадку, здатність 

порівнювати і зіставляти.  

Подальших розвідок потребує підготовка збірника 

завдань для впровадження методу проектування та 

колажування на заняттях з англійської мови для сту-

дентів-нефілологів.  
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