
Наукові праці. Педагогіка 

 

67 

УДК 378.016:811.111 

Дідора В. Р., 
викладач кафедри англійської мови, 

ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 
e-mail: vikiedidora@gmail.com 
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Стаття присвячена формуванню професійної орієнтованої писемної компетенції 
англійською мовою у студентів немовних спеціальностей за допомогою підібраних 
жанрів письма, висвітлено психолінгвістичні та методичні засади формування англо-
мовного писемного спілкування, розкрито зміст і специфіку поняття «есе» як основи 
формування англомовного писемного мовлення; розроблено лінгводидактичну модель 
процесу навчання професійно орієнтованої англомовної писемної компетенції студентів 
закладів вищої освіти. 
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Постановка проблеми. Вивчення іноземних мов 

стає одним з вирішальних критеріїв успішного праце-

влаштування майбутніх фахівців різних спеціальнос-

тей та їхнього подальшого кар’єрного зростання. Крім 

того, в умовах бурхливого розвитку інформаційних 

технологій, формування англомовної писемної компе-

тенції стає важливим. Студенти мають орієнтуватися 

у фахових проблемах, поняттях і термінах, вільно 

володіти іноземною мовою на професійному рівні, а 

також розвивати культуру мовлення та спілкування 

[1]. Вони використовують англійську мову для отри-

мання нової інформації, необхідної для особистого 

професійного розвитку, що включає в себе професій-

ну комунікативну компетентність англійською  

мовою. Комунікативна компетентність необхідна для 

реалізації професійних завдань в умовах інформацій-

ного різноманіття, для підтримки професійних і діло-

вих відносин з іноземними партнерами тощо. 

Незважаючи на чітку тенденцію професійної під-

готовки студентів немовних спеціальностей з інозем-

ної мови, жодне з наукових досліджень не вирішує 

проблему формування професійно орієнтованої пись-

мової мовної компетенції з урахуванням спеціально 

підібраних писемних жанрів. 

Мета статті: виявити проблемні питання у фор-

муванні англомовної писемної компетенції, запропо-

нувати лінгводидактичну модель формування профе-

сійно орієнтованої англомовної писемної компетенції. 

Аналіз актуальних досліджень. Концептуальні 

дослідження теорії та історії методів викладання іно-

земних мов були виконані Н. Микитенко, С. Ніко-

лаєвою [4] та І. Задорожною [2]. Зміст англомовного 

навчання було досліджено С. Ніколаєвою [4]. Значних 

успіхів досягнуто в галузі методики викладання пи-

сьма англійської мови, про що свідчать роботи 

М. Глазунова, Л. Курило, Г. Скуратівської, О. Тарно-

польського [6]. Зауважимо також, що дослідження на-

уковців, котрі займалися питанням формування іншо-

мовної писемної компетентності майбутніх журналіс-

тів (О. Жовнич, С. Коновальчук [3], К. Макєєва), пов-

ною мірою не вирішують проблему формування про-

фесійно орієнтованої писемної компетенції з ураху-

ванням спеціально підібраних жанрів типу есе. 

Методи дослідження. Методологічне обґрунту-

вання дослідження базується на використанні ком-

плексних теоретичних таемпіричних методів. Методи 

аналізу, узагальнення та систематизації лінгвістичної, 

психологічної, психолінгвістичної та лінгводидактич-

ної наукової літератури дозволяють визначити теоре-

тичну основу дослідження. Метод моделювання 

використовувався для створення набору ефективних 

наборів вправ для письмової розробки професійної 

компетенції англійської мови. Структурний метод 

застосовувався до обраного комплексу вправ для 

організації їх в логічному порядку. Що стосується 

емпіричних методів, то для визначення індивідуаль-

ного рівня знань студентів використовувалося науко-

ве спостереження за навчальним процесом та діяльні-

стю студентів. Метод вправ був провідним для проду-

ктивного типу мовленнєвої діяльності (письма). 

Виклад основного матеріалу. Професійно орієн-

тована англомовна комунікативна компетенція є 

основним компонентом професійної діяльності студе-

нтів. Писемна комунікативна компетенція підсумовує 

всі складові іншомовної комунікативної компетентно-

сті в єдине ціле. 

Основна мета навчання іноземної мови полягає 

у формуванні комунікативної компетентності особис-

тості, тобто здатності та готовності здійснювати 

іншомовне міжособистісне та міжкультурне спілку-

вання з носіями мови. Основними психолінгвістични-

ми поняттями, на яких акцентується увага при 
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вивченні англомовної писемної компетенції, є: моти-

вація, увага, уява, пам’ять та мислення [5], які задію-

ються під час виконання трьох фаз мовленнєвої 

діяльності: спонукально-мотиваційної, орієнтовно-

дослідницької та виконавчої. 

Здійснений аналіз інформаційних джерел засвід-

чує, що в методиці навчання іншомовного писемного 

мовлення існує декілька підходів до оволодіння вмін-

нями створювати писемний текст, серед них ми обра-

ли комунікативний, професійно орієнтований та ком-

петентнісний [6]. Компетентнісний підхід до навчан-

ня мови втілюється в головній меті мовної освіти – 

формування професійно-комунікативної компетент-

ності студентів. Комунікативний підхід до навчання 

іноземної мови студентів сприяє формуванню в них 

комунікативної компетентності як ключової профе-

сійної, впливає на їх світогляд, систему цінностей, 

уміння мислити. Професійно орієнтований спрямова-

ний на використання знань, умінь на навичок, отрима-

них під час навчання, у професійній сфері діяльності. 

Основними закономірностями є: розуміння семан-

тики мовних одиниць, залежність мовленнєвих умінь 

та навичок від знань граматики і словникового складу 

мови, порівняння усного та писемного мовлення. Для 

формування англомовної писемної компетенції було 

виокремлено принцип домінуючої ролі вправ та 

диференційованого підходу до навчання різних видів 

мовленнєвої діяльності, принцип комунікативно-

особистісної організації навчальної діяльності та 

принцип циклічності побудови навчального процесу, 

який пов’язаний з принципом систематичності та 

послідовності. 

Метод вправ є провідним, адже цей метод є прак-

тичним способом навчання, що представляє собою 

спеціальне завдання для багаторазового використання 

учнями певних операційних дій задля їх створення, 

формування умінь та навичок, закріплення знань. 

Професійна підготовка студентів вимагає підгото-

вки до написання різних функціональних жанрів з 

наступними особливостями: повнота, логіка, лексичне 

розмаїття, розгортання, граматична норма, синтакси-

чна мінливість. Було виявлено, що написання есе є 

базою для формування навичок створювати письмові 

тексти для професійних комунікативних цілей. Мета 

створення есе – побачити самостійне бачення студен-

том проблеми, питання, теми на підставі опрацьова-

ного матеріалу та аргументів, відповідно до обраного 

підходу, стилю тощо. Есе складається з трьох основ-

них частин: вступу (IntroductoryParagraph), основної 

частини (Body) та висновку (ConcludingParagraph), 

дотримання яких є обов’язковим. Було обрано класи-

фікацію з 5 типів есе для навчання англомовного 

писемного мовлення студентів-журналістів: expository; 

descriptive; narrative; compare-&-contrast; persuasive/ 

argumentative, які є основою для формування писем-

ної компетенції. А також було з’ясовано основні три 

етапи написання есе: prewriting, writing і postwriting. 

Першим етапом можна вважати цілеспрямоване роз-

ширення словникового запасу. Другим етапом є дета-

льне вивчення зразків писемного мовлення на різні 

теми і написання власного висловлювання наприкінці 

цього етапу. Третім етапом є корегування написаного 

тексту. 

У зв’язку з цим було розроблено три групи вправ, 

які відповідають цим етапам. Для першого етапу (під-

готовки до написання есе) використовуємо першу 

групу вправ, спрямовану на відтворення лексики. Так, 

наприклад, пропонуємо вправу «Source of news». What 

words do you associate with this topic? Where do you 

usually get the news from? Студенти починають дума-

ти, сортуючи ці джерела, порівнюючи їх. Або ж впра-

ви, які стосуються семантики слів: Is the meaning the 

same or different? Write down phrasal verbs and give 

definition. Create your own sentences. Пропонуємо дру-

гу групу вправ, яка спрямована на ознайомлення зі 

структурою есе, правилами побудови та написання 

висловлювань. У цій групі вправ представлено вправи 

на граматику, зокрема синтаксис, аналіз прикладів 

есе, створення аналогічних структурних частин. Сту-

денти починають створення есе з планування, ство-

рюють окремі частини есе, а потім доповнюють їх. 

Вправи для ознайомлення зі структурою есе: 

1) Read the example of academic essay. How many 

parts are there in the essay? 

2) You have an example of writing essay, find and 

read aloud the introduction. 

3) Read the body of essay and create your concluding 

paragraph to summarize the key point. 

Другий етап – створення писемного висловлюван-

ня на запропоновані теми. Звикнувши до підготовки 

усних виступів, студенти не відчувають особливих 

труднощів при складанні опису або висловлюванні 

своєї думки. У результаті попередньої роботи студен-

ти готові представити свою альтернативну думку і 

пояснити, чому вони з нею не згодні. Для реалізації 

цього етапу ми використовуємо третю групу вправ. 

Пропонуємо, наприклад, такі вправи: 

1) Write the body of your narrative essay. Write to pic 

sentence, explain the event. Tell your story. 

2) You have an essay title «Put a Little Science in 

Your Life». You have to write 3–4 different conclusions 

which could fit with the title. 

3) Write compare essay. Compare the inaugural 

speech of the president of Ukraine and United States of 

America. Write down strengths and weaknesses of every 

speech. Write about 250–300 words. 

Третій етап спрямований на редагування есе. На 

цьому етапі ми пропонуємо четверту групу вправ для 

корегування помилок при написанні висловлювання. 

Наприклад: 

1) Ask someone to read out loud your essay. Get 

feedback. Then discuss aloud what you were trying to 

achieve. Correct mistakes and rewrite your essay. 

2) Work on the introduction and conclusion. Make 

sure to begin your paragraphs with topic sentences, 

linking idea(s) in each paragraph to those proposed in the 

thesis. 

3) Share your draft with a classmate to correct your 

mistakes. 

Таким чином, була розроблена система вправ, 

заснована на лінгводидактичній основі вивчення 

англійської письмової мови на професійно орієнтова-

ному принципі. Вибір методів навчання залежить від 

мети і типу уроку, рівня знань, умінь і здібностей учнів. 
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Висновки та перспективи подальших наукових 

розвідок. Розроблена модель вправ може бути вико-

ристана в процесі викладання англійської мови студе-

нтам немовних спеціальностей. Вони повинні бути 

готовими до майбутньої професійної діяльності, тому 

важливою складовою є мотивація, розвиток критич-

ного мислення та письмових навичок. Студенти 

повинні вивчати правила орфографії і пунктуації, 

освоювати лексичний і граматичний арсенал мови, а 

також навчитися використовувати його для виражен-

ня думок за допомогою іноземної мови. Навчальні 

вправи розвивають ці навички та здібності. 

Однак описані результати досить загальні. Ми ще 

не в змозі показати всі аспекти та труднощі в навчанні 

професійно орієнтованого письма англійською мовою. 

Ми продовжуватимемо подальші дослідження щодо 

розробки та впровадження письмової комунікації у 

професійній сфері для студентів закладів вищої освіти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОБОТЫ С ЭССЕ) 

 

Статья посвящена формированию профессиональной ориентированной письменной компетенции на английском языке 

студентов неязыковых специальностей с помощью подобранных жанров письма, отражены психолингвистические и ме-

тодические основы формирования англоязычного письменного общения, раскрыто содержание и специфику понятия «эс-

се» как основы формирования англоязычного письменной речи; разработано лингводидактическую модель процесса обуче-

ния профессионально ориентированной англоязычной письменной компетенции студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: профессионально ориентированное письменное общение; английское письмо; эссе; компетенция; сту-

денты нефилологических специальностей. 
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DEVELOPING ENGLISH WRITING COMPETENCE OF STUDENTS IN NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES 

(ON THE MATERIAL OF ESSAY WRITING) 

 

The article is devoted to the formation of professional oriented written competence in English for students of non-language 

specialties with the help of selected genres of the writing, the psycholinguistic and methodical principles of formation of English-

language written communication are highlighted, the content and specificity of the concept of «essay» as the basis for the formation 

of English-language written language are revealed; the lingvodidactic model of the process of teaching professionally oriented 

English-language written competence of students of institutions of higher education was developed. 
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