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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

БАГАТОГРАННІСТЬ І КОМПЛЕКСНІСТЬ НАПОВНЕННЯ КОНЦЕПТУ

У статті розглядаються та систематизуються дані щодо комплексності наповнення процесу навчання іно-
земних мов професійного спрямування студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти. Автором наго-
лошується на доречності застосування гібридного підходу до складання навчальних планів і програм із надан-
ням переваги багатовимірним або багатошаровим навчальним планам і програмам. У статті виокремлюються 
ефективні методи та підходи до навчання ІМПС з урахуванням їхнього внеску в успішність цього процесу та 
їхньої дієвості разом із рештою впливових чинників, до яких входять також внутрішньо-особистісні фактори. 
Автором звертається увага на комплексність застосування інструментів і технік, до яких належать опорні 
схеми, кластерні схеми, понятійні карти, ментальні карти тощо. Серед складових чинників впливу на ефек-
тивність процесу навчання ІМПС були виокремленні психологічні аспекти та лінгвістичні фактори. На основі 
проведеного аналізу були зроблені висновки щодо необхідності урахування комплексу складників процесу навчання 
ІМПС з метою успішної реалізації навчального процесу.

Ключові слова: навчання ІМПС, немовні спеціальності, багатовимірні навчальні плани та програми, мотива-
ція, методи та підходи до навчання.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR OCCUPATIONAL PURPOSES  
TO UNIVERSITY STUDENTS OF NON-LINGUISTIC STUDY FIELDS:  

CONCEPT’S MULTIFACETED AND COMPLEX NATURE

The article has considered and systematised the data on the complexity of the process of teaching foreign languages 
(English) for occupational purposes (EOP) to university students of non-linguistic study fields. The author has emphasised 
the appropriateness of applying the hybrid approach to syllabi and programmes design with the preference given to the 
multidimensional or multi-layered syllabus and programme types. The article has highlighted the effective methods and 
approaches to teaching EOP mentioning traditional less successful grammar-translation and audio-lingual methods, as 
well as contemporary ones, such as communicative and competence-based methods, cooperative teaching, the cognitive 
approach, task-based and text-based teaching, and the lexical approach that are more productive. The article has taken into 
account their contribution to the success of teaching process and their effectiveness together with other influential factors, 
which encompass internal personal factors. The author has addressed the versatile use of teaching tools and techniques 
including supporting schemes, cluster schemes, concept maps, mind maps, etc. Among the features that can influence the 
effectiveness of the process of teaching EOP, psychological aspects and linguistic factors have been distinguished. In the 
context of psychological aspects, the author’s attention has been focused on the influence of motivational factors, self-
esteem, attribution and locus of control. The questions concerning sources of errors and mistakes and their treatment and 
correction have been mentioned within the analysis of influential linguistic factors. The article presents some illustrative 
examples of tasks defined for teaching EOP to university students of Psychology as representatives of non-linguistic study 
fields. Consequently, the author has made the conclusions on the need to take into account all components of the process 
of teaching EOP in order to implement them successfully into the educational process.

Key words: teaching EOP, non-linguistic study fields, multi-layered syllabus and programme types, motivation, 
methods and approaches to teaching EOP.
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Постановка проблеми. Сучасний стан між-
народних зв’язків України у різних царинах жит-
тєдіяльності, вихід її у європейський і світовий 
простір, нові політичні, соціально-економічні та 
культурні реалії вимагають чітких трансформа-
цій у галузі освіти як вагомого державного інсти-
туту, зокрема у сфері навчання іноземних мов. 
Тож дедалі актуальнішою стає необхідність удо-
сконалення наповнення цього процесу, що охо-
плює також змінення навчальних програм вищої 
освіти відповідно до європейських норм і вимог, 
усвідомлення необхідності оновлення підходів 
до комплексності складників процесу навчання 
іноземних мов узагалі та іноземної мови профе-
сійного спрямування (далі – ІМПС) зокрема, що 
сприятиме формуванню компетентності вибору 
професії й одночасно підвищенню рівня знань 
студентів немовних спеціальностей закладів 
вищої освіти (далі – ЗВО).

Відповідно до Загальноєвропейських Реко-
мендацій з мовної освіти, одним із стратегічних 
завдань реформування змісту освіти в Україні є 
розроблення та провадження державних стан-
дартів щодо навчання ІМПС. Сучасні інноваційні 
методи навчання ІМПС спрямовані на розвиток 
і самовдосконалення особистості, на розкриття 
її резервних можливостей і творчого потенціалу, 
створюють передумови для ефективного поліп-
шення навчального процесу у ЗВО. Відповідно 
до особливостей навчального процесу основними 
принципами сучасних методів навчання ІМПС 
у вищій школі є орієнтація занять на студента, 
доречна змістовність занять, спрямованість їх на 
досягнення соціальної взаємодії, засвоєння між-
культурних особливостей, професійна і фахова 
орієнтація (Orlova, 2018a: 82). Отже, запропоно-
ваний Європейський стандарт навчання ІМПС 
спрямовується на практичну міждисциплінарну 
і професійну орієнтацію занять із ІМПС, в цен-
трі уваги якої перебуває студент ЗВО. Важливою 
метою цього шаблону є спрямування навчального 
процесу на формування і розвиток основних нави-
чок і вмінь у соціальному та професійному спіл-
куванні, а також стратегій самостійного вивчення 
іноземних мов.

Аналіз досліджень. Аспекти, пов’язані з комп-
лексністю змісту навчання у ЗВО, досліджува-
лися та описувалися у працях таких учених, як 
М. Ворніков, О. Дмітрієва, І. Пасинкова, О. Сле-
зенко, І. Куліш та інші. Серед українських науков-
ців, які займаються проблематикою переходу в 
практиці вищої освіти до педагогічних техноло-
гій, варто назвати таких як В. Безпалько, С. Сисо-
єва, Б. Коротяєв, О. Устенко, Е. Гришина та 

інші. Серед закордонних дослідників, які займа-
ються вивченням і розробленням питань вікових 
характеристик та їхнього впливу на успішність 
навчання іноземних мов, варто згадати Генрі 
Бергсона, Девіда Сінглтона, Томаса Сковела та 
інших учених. Питання про необхідність реаліза-
ції міжпредметних зв’язків у навчальному процесі 
було досліджено Т. Архиповою, В. Максимовою. 
Аспекти сутності міжпредметних зв’язків і важ-
ливість ролі предметних знань у процесі викла-
дання іноземних мов досліджувалось М. Гару-
повою, В. Вергасовим, Н. Орловою та іншими. 
Крім вітчизняних учених, проблематикою між-
предметних зв’язків активно займаються також 
закордонні науковці B. Мансила, Г. Гарднер тощо. 
І хоча велика кількість публікацій з цієї теми 
представляє різні погляди та вивчає різні склад-
ники процесу навчання ІМПС у закладах вищої 
освіти, важливим питанням залишається узагаль-
нення всіх даних стосовно багатогранності аспек-
тів процесу навчання ІМПС студентів немовних 
спеціальностей закладів вищої освіти.

Метою статті є аналіз та узагальнення сучас-
них поглядів і рекомендацій щодо навчання ІМПС 
студентів немовних спеціальностей ЗВО, визна-
чення видів навчальних планів і програм, що спри-
ятимуть покращенню процесу навчання ІМПС, 
виокремлення внутрішніх і зовнішніх впливових 
факторів, пов’язаних із навчанням ІМПС студен-
тів закладів вищої освіти, а також наведення зраз-
ків видів завдань, що можуть бути застосовані у 
різних комбінаціях для покращення успішності 
навчання та поліпшення результатів вивчення 
ІМПС студентами немовних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу. Навчання ІМПС 
у закладах вищої освіти переслідує декілька цілей, 
які впливають як на вибудовування структури 
процесу навчання ІМПС, так і на види навчальної 
діяльності та її наповнення. Навчання ІМПС спря-
моване на формування низки практичних нави-
чок, компетенцій, які надалі складають основу 
необхідних компетентностей студентів немовних 
спеціальностей ЗВО. Серед них виокремлюються 
такі: 1) професійна компетенція, в яку входять 
мовний компонент (знання специфічних ознак та 
основних функцій наукового стилю, структурних 
елементів наукового тексту); мовленнєвий компо-
нент (здатність до адекватної рецепції та продук-
ції іншомовного мовлення); дискурсивний компо-
нент (здатність будувати цілісні, зв’язні й логічні 
доповіді з урахуванням особливостей наукового 
стилю); прагматичний компонент (володіння 
стратегією іншомовної комунікації з урахуванням 
основ культури наукового спілкування); соціолінг-
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вістичний компонент (здатність до автентичного 
використання іноземної мови в різних соціальних 
контекстах); соціокультурний компонент (знання 
ознак наукового стилю мовлення сучасної інозем-
ної мови); та методичний компонент (володіння 
методами і прийомами навчання); 2) когнітивна 
компетенція (здатність аргументовано доводити 
власну думку іноземною мовою під час диску-
сії, використовуючи відповідні мовні засоби та 
формулювати критичну оцінку й доводити пра-
вильність певного факту); 3) комунікативна 
компетенція (здатність до ефективної комуні-
кативної взаємодії, що передбачає коректне з 
погляду мовних, мовленнєвих і стилістичних 
засобів спілкування у різних ситуаціях наукового 
та професійного спрямування); 4) соціально-
психологічна компетенція, що складається зі 
стратегічного компонента (здатності поповню-
вати недостатність мовленнєвого й соціального 
досвіду); соціального компонента (здатності 
вступати в комунікативні відносити в різних ситу-
аціях професійного та наукового спрямування). 
Як навчальний предмет, ІМПС має специфічний 
характер: вона виступає як об’єктом навчання, так 
і засобом навчання одночасно. Цінним пріорите-
том ІМПС є її повна відкритість для численних 
міжпредметних зв’язків, для використання інфор-
мації, тобто предметних знань з інших галузей 
знань і професійної діяльності. Отже, важливо 
приділяти велику увагу ролі предметних знань 
під час розроблення навчальних програм і пла-
нів, а також безпосереднього в процесі навчання 
ІМПС студентів ЗВО. Навчання професійному 
мовленнєвому спілкуванню з основою на між-
предметних зв’язках дає змогу не лише розкрити 
потенційні можливості студентів, але й навчити їх 
підкріпляти власне професійно-орієнтоване спіл-
кування фактами з профілю майбутньої спеціаль-
ності, зарадити поглибленню знань, розширенню 
світосприйняття, розвитку ерудиції та професій-
ної культури (Орлова, 2016a:83). Крім того, існує 
певна потреба враховувати необхідність підго-
товки студентів бакалаврату, які планують вступ 
до магістратури, до складання вступного тесту-
вання, що вимагає від студентів не лише знань, 
але й умінь і навичок іншого плану – виконання 
тестових завдань, що потребує опанованих стра-
тегій і тактик. Тому такі види діяльності мають 
також включатися у навчальні плани і програми 
(Куліш, 2018a; Куліш, 2018b).

Питання організації навчання ІМПС включа-
ють формулювання навчальних програм і планів 
(далі – НПП), складання розкладу курсів ІМПС, 
обґрунтування кількості навчальних годин, наяв-

ність і наповненість навчальних (Куліш, 2016) і 
супутніх матеріалів. Що стосується планування і 
організації навчання ІМПС, до яких входить про-
цес розроблення НПП як результату взаємодії 
ряду факторів – від питань соціальної та інстути-
ційної політики навчального закладу до шляхів, 
якими культура навчального процесу може фор-
муватися вже після впровадження документів на 
практиці, то дизайн НПП є складним процесом, 
який вибудовується навколо початкового аналізу 
потреб студентів і змісту навчального процесу, 
а також на пізнішому етапі оцінки ефективності 
програми (Орлова, 2017: 221). Найпоширенішим 
сучасним видом НПП є багатовимірні або бага-
тошарові НПП (Hall, 2011: 202), що виступають 
гібридним підходом до складання НПП. Зазвичай 
ці типи програм комбінують у собі структурність, 
функціональність, понятійність, елементи орієн-
тованого на виконання завдань навчання та розви-
ток навичок навчання (Орлова, 2018a: 84).

Питання, що стосуються найдоречніших мето-
дів і підходів до навчання ІМПС у закладах вищої 
освіти, залишаються актуальними вже тривалий 
час, адже кожний метод і підхід має власні пере-
ваги та недоліки, що інколи призводять до появи 
труднощів у їхньому порізненому застосуванні. 
Найбільш поширеними методами залишаються 
граматико-перекладний та аудіолінгвальний 
методи. Але навіть спроби впровадити сучасніші 
методи не завжди приносять бажані покращення 
результати навчання ІМПС. Комунікативний під-
хід, що відповідає за реалізацію завдання фор-
мування комунікативної компетенції як одного з 
першочергових завдань у навчанні ІМПС у ЗВО 
(Орлова, 2010a: 151), не завжди спрацьовує, адже 
принципи і положення комунікативного методу 
були розроблені для навчання тих, хто має чітко 
окреслену інструментальну мету, як-от акаде-
мічні або професійні цілі, що є складником вну-
трішньої інструментальної мотивації переважно 
тих, хто прагне інтегруватися в іншомовне сус-
пільство. Потреби таких студентів, як правило, 
можуть сильно відрізнятися від потреб тих, хто 
навчається за державною навчальною програмою 
в контексті третинного, вторинного і первинного 
рівня освіти (далі – ТВПО) своєї країни, оскільки 
методи, розроблені для одного контексту, зовсім 
не обов’язково можуть бути успішно перенесені 
та застосовані в іншому. Більшість літератури з 
комунікативного підходу відображає розуміння 
представників країн БАПА (Британія, Австрала-
зія та Північна Америка), де переважає внутрішня 
інструментальна або інтегративна мотивація, 
на відміну від учнів у контексті ТВПО, які про-
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сто вчать англійську мову як предмет, що стоїть 
у розкладі, а тому цей процес навчання ІМ ске-
ровується іншими словами, зокрема, зовнішньою 
інструментальною мотивацією, яка не призведе 
до таких самих результатів, як у контексті БАПА. 
(Орлова, 2019a: 30) Інші методи та підходи, як-от 
навчання з основою на контенті, компетентнісне 
навчання, кооперативне навчання, когнітивний 
метод, навчання ІМПС через розв’язання комуні-
кативних завдань, навчання ІМПС через тексти, 
зокрема, фахової орієнтації, лексичний метод, не 
так часто згадуються в навчальних планах і про-
грамах та застосовуються на практичних занят-
тях з ІМПС. Компетентнісне навчання ІМПС 
буде сприяти збільшенню мобільності та гнуч-
кості майбутніх фахівців, а роботодавці отрима-
ють компетентних спеціалістів зі сформованими 
не лише професійними, але й комунікативними, 
когнітивними та соціально-психологічними ком-
петенціями, здатними бути про-активними у влас-
них обов’язках, готовими опановувати додаткові 
знання та формувати навички та відстежувати 
трансформації власних здібностей і навичок у 
компетентності для подальшого професійного 
росту (Orlova, 2017a: 72). Лексичний підхід віді-
грає важливу роль, яка пов’язана з тезаурусно-
тематичним наповненням курсу та стосується 
відповідності англомовної науково-фахової тер-
мінології у сучасній україномовній категорійній 
системі. Оскільки вона все ще перебуває на стадії 
становлення, переклад і розуміння деяких термі-
нів і навіть цілих термінологічних систем можуть 
викликати певні труднощі. Але під час роботи з 
автентичними джерелами, долаючи труднощі та 
вирішуючи проблеми з бажанням робити догадки, 
намагаючись робити тлумачення термінів описово, 
студенти активізують свою пізнавальну діяльність 
і поступово підвищують рівень самостійності у 
навчальному процесі (Орлова, 2010b: 90).

Серед інструментів і технік, що застосовуються 
для покращення результатів вивчення ІМПС, 
зокрема, у монологічному мовленні з фахових 
тем можна назвати складання планів промови або 
повідомлення, що відображають основний зміст, 
креслення опорних схем (Kulish, 2016), кластер-
них схем, понятійних карт, ментальних карт тощо. 
У цьому переліку окреме місце посідають мен-
тальні карти (Mind Maps), як цікавий і корисний 
інструмент у покращенні якості монологічного 
мовлення студентів-представників нелінгвістич-
них спеціальностей. На відміну від інших видів 
опорних і кластерних схем, які пропонуються 
викладачами студентам вже в готовому вигляді, 
ментальні карти розробляються і складаються 

безпосередньо самими студентами. Це сприяє 
виробленню кращої орієнтації у ключових понят-
тях і покращує запам’ятовування тематичного 
лексичного матеріалу (Orlova, 2017b: 152).

Успішність навчання ІМПС залежить не лише 
від формально-організаційних складників, але й 
від аспектів, пов’язаних з особистісними характе-
ристиками студентів, як-от мотиваційні аспекти, 
атрибутивність і локус контролю, самоефектив-
ність тощо (Orlova, 2017c). Студенти, яким бракує 
мотивації, будуть неспроможні отримати користь 
від навчання, і, відповідно, вони будуть становити 
проблему як для викладачів і власної навчальної 
групи, так і для самих себе. Питання мотивації є 
надзвичайно важливим для викладача, який пови-
нен намагатися винаходити і розробляти шляхи 
залучення учнів до процесу, стимулювання їхньої 
зацікавленості (Орлова, 2016b: 91). Певні лінг-
вістичні фактори, як-от відносини між рідною 
мовою студентів та ІМПС, що ними вивчається, 
базуються на компаративному та контрастивному 
аналізах і торкаються явищ інтерференції та пере-
носу, що відіграють визначну роль у ставленні до 
та шляхів опрацювання помилок студентів під 
час навчання ІМПС та допоможуть викладачам 
змінити на краще методологічні засади для про-
сунення успішності навчання ІМПС студентів 
немовних спеціальностей закладів вищої освіти 
(Orlova, 2018b: 38).

Отже, важливо використовувати комбіновані 
методи та підходи, що якомога краще будуть спри-
яти результативному навчанню ІМПС студентів 
немовних спеціальностей закладів вищої освіти. 
Викладачам потрібно включати як завдання, що 
мають як комунікативний характер, так і ті, що 
базуються на дієвому компетентнісному під-
ході, кооперативному та лексичному методах, за 
умови, що останній враховує автентичність про-
фесійної термінологічної системи ІМПС окремих 
фахів студентів немовних спеціальностей, на реа-
лізації принципу проблемності та спрямовані на 
розв’язання проблемно-комунікативних завдань, 
а також методах, що спираються на тести. Не 
викликає сумніву необхідність посилення інте-
лектуальної діяльності студентів і стимулювання 
їхньої пізнавальної активності під час вивчення 
англійської мови. Необхідно враховувати особли-
вості мислення майбутніх фахівців, схильність 
до вирішення проблем, здатність розміркову-
вати, мислити аналітично, встановлювати логічні 
зв’язки, робити висновки та приймати рішення. 
Потрібно віддавати перевагу вправам творчого, 
проблемного характеру, таким, що вимагають 
мислення, локалізують увагу, спонукають до 
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самостійних висновків (Орлова, 2010b: 93). Під 
час виконання таких завдань має місце науковий 
пошук, відбувається оцінка власної пізнавальної 
діяльності. Дуже важливо при цьому використо-
вувати матеріал, що містить інформацію корисну 
як у навчанні, так і у майбутній професійній 
діяльності. Діяльність може передбачати вико-
нання таких орієнтовних завдань: Task 1: Read the 
sentences describing three situations. What would the 
id, ego and superego suggest you do in those situa-
tions? Share your ideas. Task 2: Use the knowledge 
to restructure the model. Task 3: Think of and sug-
gest spheres of application of the cognitive approach 
based on the areas of study mentioned below. Task 
4: Read the statements concerning the developmental 
approach. Decide which one represents weaknesses 
and which reveals strengths of the approach. Feel 
free to add your viewpoints with the regards to the 
topic. Task 5: Re-construct the text according to the 
logical sequence. Task 6: Choose nine symptoms of 
major depressive disorder out of those given below. 
Prove your choice. Task 7: Activities aiming to help 
people develop a positive mindset including recog-
nizing different facets of you, distinguishing strengths 
through recognizing situations of being me at my 
best та багато інших (Орлова, 2018c). Подібні 
види діяльності, спрямовані на формування кри-
тичного мислення, діяльнісного підходу до вирі-
шення завдань, формування аналітичних, синте-
тичних навичок, вмінь класифікації та логічних 
умовиводів, також можуть бути використані 

під час розроблення та складання ментальних 
карт для покращення навичок усного мовлення 
(Орлова, 2018c; Orlova, 2017b). Крім того, форму-
вання стратегічних навичок для успішного вико-
нання тестів відбуватиметься в процесі роботи 
над аналогічними тестовими завданнями – так 
званими mock tests, що заздалегідь вплетені в про-
цес навчання ІМПС і співвідносяться як із темати-
кою практичних занять, так і з вимогами МОН до 
структури і наповнення тестових завдань для про-
ведення вступних випробувань до магістратури з 
англійської мови у формі ЗНО (Орлова , 2019b).

Висновки. Отже, було з’ясовано, що для 
успішності процесу навчання ІМПС важливо 
враховувати всі можливі складники: від під-
готовки, дизайну та розроблення релевантних 
навчальних планів і програм з ІМПС, які б відпо-
відали всім сучасним вимогам і потребам, вибору 
та комбінуванню доречних методів і підходів для 
забезпечення ефективності та якості навчального 
процесу, слушних видів академічної діяльності, 
що сприятимуть успішному навчанню ІМПС, 
формуванню необхідних компетенцій та поєд-
нанню їх у компетентності, до усвідомлення та 
використання знань щодо внутрішньо-особистіс-
них і вікових характеристик, а також зовнішніх 
впливових чинників, урахування яких під час 
навчання ІМПС студентів немовних спеціальнос-
тей допоможе викладачам ретельно спланувати, 
адекватно організувати та успішно реалізувати 
навчальний процес.
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