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ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ

Статтю присвячено проблемі застосування навчальних стратегій у процесі вивчення іноземної мови за про-
фесійним спрямуванням здобувачами вищої освіти. Проведено аналіз сучасної науково-методичної літератури 
й надано визначення поняття «стратегія». Виокремлено базові компоненти стратегій і запропоновано їхню 
класифікацію відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Досліджено структуру й принципи функціонування 
стратегій. З’ясовано, що навички критичного мислення є одним із факторів формування іншомовної комуніка-
тивної компетентності; підвищення ефективності вивчення іноземної мови можливе за допомогою розв’язання 
проблеми освітнього процесу шляхом формування в студентів умінь критичного мислення. Критичне мислення 
розглянуто з позиції формування медіакультури, виділено п’ять складників критичного мислення.

Надано приклади практичного застосування стратегій критичного мислення в процесі навчання інозем-
ної мови за професійним спрямуванням. Продемонстровано реалізацію стратегій IDEAL і «Ріка проблем» на 
заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням студентів юридичного факультету спеціальності  
081 «Право». Наведено етапи розгортання стратегії з поясненням ролі студентів і викладача, запропоновано 
різноманітні інструменти для реалізації кожного етапу, окреслено ролі й функції викладача. Доведено, що ви-
користання стратегій навчання з елементами критичного й креативного мислення надають можливість ви-
кладачам іноземної мови інтенсифікувати освітній процес, проблематизувати й підвищити його комунікативну 
спрямованість. Поєднуючи різні види мовленнєвої діяльності під час занять з іноземної мови й залучаючи інфор-
маційно-комунікативні технології, викладач підвищує мотивацію до вивчення мови. Крім того, застосування 
навчальних стратегій спонукає здобувачів вищої освіти проявляти самостійність і креативність у розв’язанні 
проблемних ситуацій, будувати обґрунтовані судження, надаючи логічні аргументи. 

Ключові слова: навчальні стратегії, іноземна мова за професійним спрямуванням, критичне мислення, 
стратегії критичного мислення, проблематизація, комунікативна компетентність, інформаційно-комунікативні 
технології.
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PROBLEMATIZATION OF THE FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES 
LEARNING PROCESS BY MEANS OF EDUCATIONAL STRATEGIES

The article deals with the problem of applying educational strategies in the process of learning a foreign language by 
students of higher education establishments. The analysis of modern scientific and methodological literature is carried 
out and the definition of the concept “strategy” is given. The basic components of the strategies are identified and 
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strategies are classified according to the types of speech activities. The structure and principles of strategy functioning 
are investigated. It is found that the development of critical thinking is a factor in the formation of foreign language 
communicative competence. Improving the effectiveness of learning a foreign language is possible by problematizing the 
educational process by developing students’ critical thinking skills. Critical thinking is considered from the standpoint of 
media culture formation, five components of critical thinking are highlighted.

Examples of the practical application of critical thinking strategies in the foreign language learning process are 
provided. The implementation of “IDEAL” and “The River of Problems” strategies is presented in English for Specific 
Purposes classes for students of specialty 081 “Law”.

The stages of strategy realization are provided, explaining the role of students and a teacher, various tools for 
implementation of each stage are offered, the roles and functions of the teacher are outlined. The use of learning strategies 
with elements of critical and creative thinking is proved to enable foreign language teachers to intensify the educational 
process, to problematize and enhance its communicative orientation. By combining different types of speech activities 
during the foreign language classes and engaging information and communication technologies, the teacher increases the 
motivation of students to learn the language. In addition, the use of educational strategies encourages higher education 
students to show autonomy and creativity in dealing with problematic situations, to make sound judgments and to provide 
logical arguments.

Key words: educational strategies, foreign language for specific purposes, critical thinking, critical thinking strategies, 
problematization, communicative competence, ICT.

Постановка проблеми. Глобальні трансфор-
мації сучасного світу й стрімкий науково-техніч-
ний прогрес змінюють вимоги роботодавців до 
ключових компетентностей випускників закладів 
вищої освіти. Аналітики Всесвітнього економіч-
ного форуму в Давосі у 2016 році спрогнозували 
уміння, які будуть актуальні для успішної кар’єри 
у 2020 році в порівнянні з 2015 роком. На їхню 
думку, у 2020 році найбільш вагомими уміннями 
стануть здатність до комплексного розв’язання 
проблем, критичне мислення та креативність,  
у той час як у 2015 році ключові позиції займали, 
крім комплексного розв’язання проблем, уміння 
координувати дії інших та управління персона-
лом. Отже, сучасна конкурентоздатність означає 
не тільки наявність у молодого фахівця певного 
багажу знань, володіння іноземною мовою, осо-
бистісних якостей і здібностей, а й здатність кри-
тично мислити. Навчання критичного мислення 
є одним із факторів формування іншомовної 
комунікативної компетентності, тому вважаємо 
за доцільне розглянути стратегії критичного мис-
лення в процесі навчання іноземної мови за про-
фесійним спрямуванням.

Аналіз досліджень. Проблема стратегій 
навчання розглядалася в численних досліджен-
нях вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема в 
працях Р. Окcфорда, Дж. Конрада, М. Вілльямса, 
Р. Бардена, Дж. Брунера, А. А. Плігіна, І. Л. Сма-
гіної, Н. В. Чичеріної, українських науковців 
О. В. Любашенко, Д. С. Безуглого, О. В. Мали-
хіна й інших. У своїх роботах О. В. Любашенко 
викладала питання лінгводидактичних стратегій 
навчання української мови студентів неспеці-
альних факультетів вищих навчальних закладів, 
Д. С. Безуглий розглядав візуалізацію як окрему 
стратегію навчання, О. В. Малихін акцентував 
увагу на формуванні індивідуальних стратегій 
навчання засобами комп’ютерних технологій. 

Аналіз досліджень за проблемою показав, що 
питання впровадження навчальних стратегій, 
усвідомлення їхньої дієвості все актуальніші в 
роботах як зарубіжних, так і вітчизняних нау-
ковців. Проте, незважаючи на великий доробок 
дослідників у сфері класифікації та визначення 
стратегій, питання щодо визначення інноваційних 
стратегій у навчанні іноземної мови за професій-
ним спрямуванням залишається актуальним.

Метою статті є аналіз науково-методичної 
літератури щодо уточнення поняття «стратегій», 
дослідження структури й принципів їхнього 
функціонування; надання прикладів практичного 
застосування стратегій критичного мислення під 
час навчання іноземної мови за професійним 
спрямуванням.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«стратегія» трактується в методичній літературі 
по-різному. Більшість дослідників цієї терміноло-
гічної проблеми дійшли згоди, що стратегія – це 
спосіб використання комплексу ресурсів (і осо-
бистих у тому числі) для здобування та опрацю-
вання інформації з метою розв’язання певної про-
блеми чи завдання. Н. М. Конєва, А. О. Власова 
виділяють прямі (стратегії пам’яті, когнітивні  
й компенсаторні) й непрямі (метакогнітивні, 
афективні або емоційні, соціальні) стратегії, які 
підпорядковуються трьом принципам: принципу 
взаємодії з освітнім процесом, принципу первин-
ності пізнання та мислення та принципу взаємодії 
з інформацією, яка здобувається (Конєва, Власова, 
2019: 115–117).

Аналіз науково-методичної літератури дає нам 
змогу виокремити базові компоненти стратегій:

1) цільовий, що містить цілі навчання та умови 
організації освітньої діяльності;

2) технологічний, що передбачає прийоми, 
способи, техніки, за допомогою яких реалізу-
ються цілі;
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3) ресурсний – містить знаходження, відбір або 
надання ресурсів для досягнення цілей (Смагіна, 
2019: 77). 

Щодо стратегій вивчення мови, в тому числі 
іноземної, Н. В. Чичеріна пропонує класифікацію 
стратегій відповідно до видів мовленнєвої діяль-
ності: стратегії читання, стратегії говоріння, стра-
тегії аудіювання, стратегії письмового мовлення 
(Чичеріна, 1996).

Заслуговує на увагу думка Т. Б. Вепревої щодо 
виділення стратегії збагачення словникового 
запасу: здогадка за контекстом, здогадка за сло-
вотвірними елементами, звертання до словника, 
звертання за допомогою до викладача або інших 
студентів (Вепрева, 2015: 85–88). Погоджуємося з 
дослідницею Т. А. Лопаревою, яка фокусує увагу 
саме на тих навчальних стратегіях, які сприяють 
вивченню іноземної мови, як-от: «розумна здо-
гадка» (вплив рідної мови, наявність лінгвістичних 
знань, урахування контексту); перевірка гіпотези; 
інтеграція нових знань до системи наявних знань; 
паралельне використання навчальних матеріалів та 
інших інформаційних ресурсів; мнемічні стратегії 
для запам’ятовування; застосування метамовної 
термінології, застосування слів рідної мови й тієї, 
що вивчається тощо (Лопарева, 2015: 41).

Дж. К. Конрад вважає, що для вивчення 
іноземної мови важливе місце посідає група  
соціально-афективних стратегій: «ставити 
питання», «взаємодіяти», «мислити позитивно» 
(Conrad, 2006: 28).

Як показує досвід викладання в нелінгвістич-
ному закладі вищої освіти, підвищити ефектив-
ність процесу навчання іноземної мови можливо 
за допомогою розгляду проблематизації освіт-
нього процесу шляхом формування в здобува-
чів вищої освіти умінь критичного мислення. 
Оскільки багато науковців вважають формування 
критичного мислення одним із факторів форму-
вання іншомовної комунікативної компетент-
ності, то вважаємо за доцільне розглянути страте-
гії критичного мислення для навчання іноземної 
мови за професійним спрямуванням.

Термін «критичне мислення» ввів у наукову 
літературу філософ Дж. Дьюї, який розглядав його 
як «рефлективне мислення» (Дьюї, 1997). Е. Глей-
зер визначає здатність критично мислити як:

–  установку до ретельного, серйозного роз-
гляду проблем і питань, з якими мається справа;

–  знання методів логічного дослідження та 
міркування; 

–  уміння застосовувати ці методи.
Критичне мислення, як правило, включає 

здатність розпізнавати проблеми з метою знайти 

дієві засоби для розв’язання цих проблем; зібрати  
й упорядкувати відповідну інформацію; розпіз-
нати приховані припущення та цінності; розу-
міти й використовувати мову точно, ясно й дифе-
ренційовано; інтерпретувати, оцінювати докази  
й аргументи; визначати логічні взаємозв’язки між 
висловлюваннями; робити висновки й узагаль-
нення; перевіряти висновки й узагальнення; змі-
нити свій світогляд, свої принципи за допомогою 
глибшого пізнання та розширення досвіду; пере-
нести точні судження про певні об’єкти й харак-
теристики в реальне повсякденне життя (Defining 
Critical Thinking).

На нашу думку, підвищити ефективність про-
цесу навчання іноземної мови можливо за допо-
могою розгляду проблематизації освітнього про-
цесу із залученням різних медіа й інформаційних 
ресурсів. Розглядаючи критичне мислення з 
позиції формування медіакультури, С. Шейбе й 
Ф. Рогоу виділяють п’ять складників критичного 
мислення: допитливість і бажання досліджу-
вати; дослідження навіть тієї інформації, з якою 
ви згодні; скептицизм; гнучкість і об’єктивність; 
пошук, оцінка аргументації, здатність робити 
висновки (Шейбе, Рогоу, 2017: 66). О. В. Федоров 
виділяє поняття критичного творчого мислення 
як складного рефлексивного процесу мислення 
людини, що містить асоціативне сприймання, 
аналіз та оцінювання механізмів функціонування 
медіа в соціумі й медіатекстів у поєднанні з аудіо-
візуальною уявою, віртуальним експериментуван-
ням і логічним прогнозуванням у медійній сфері 
(Федоров, 2007: 102–103).

Серед стратегій критичного мислення, які 
використовують для навчання іноземної мови, 
маємо досвід застосування у своїй практичній 
роботі стратегій IDEAL, INSERT, 6 капелюхів де 
Боно, «Ріки проблем» (Лашук, 2017). Продемон-
струємо реалізацію стратегії IDEAL, яка передба-
чає розв’язання проблемних ситуацій і викорис-
товується для роботи з різними видами текстів, 
на прикладі комплексу занять з іноземної мови 
за професійним спрямуванням студентів юри-
дичного факультету спеціальності 081 «Право». 
У процесі роботи було використано короткі ані-
маційні фільми, відео, які підходять для різного 
рівня володіння мовою, як-от: «The School of 
Crime» (https://youtu.be/DO3m6vhQCsE), «French 
Toast» (https://youtu.be/BsQlK7D0VdU), «Defective 
Detective» (https://youtu.be/tiy1MeXzhfA), «The 
Employment» (https://youtu.be/cxUuU1jwMgM) та 
інші.

Перший етап стратегії: І – Іdеntіfy а problem. 
Визначення та формулювання проблеми  
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в загальному вигляді. Завдання: переглянути відео 
й сформулювати проблему, наприклад, «графіті – 
мистецтво чи вандалізм?» («The School of Crime»).

Другий етап: D – Dеbаtе а problem. Аналіз 
проблеми, визначення її компонентів. Завдання: 
поставити конкретне запитання «Як...?» без вико-
ристання частки «не»: Як покарати підлітків за 
написи на стінах громадських будівель? Як зни-
зити рівень злочинності серед підлітків? Яким 
чином розв’язати проблему з незаконним розма-
льовуванням громадських місць? тощо. Обираємо 
однакове для всіх запитання або кожна підгрупа 
працює зі своїм індивідуально.

Третій етап: Е – Еssеntіаl sоlutіоns. Основні 
шляхи розв’язання проблеми. Для реалізації цього 
етапу можливе використання методу «мозкового 
штурму», графічне зображення за допомогою 
кластерів, концептуальних карт. Будь-яка критика 
на цьому етапі заборонена. Пропонується вико-
ристання методів креативності: еволюційного, 
революційного, метод синтезу й зміни напрямків. 
Еволюційний метод критичного мислення перед-
бачає, що наявний спосіб розв’язання будь-якої 
проблеми можна змінити з метою модернізації 
та вдосконалення, тобто вдосконалити той спо-
сіб, який пропонується у фільмі. Метод синтезу 
полягає в об’єднанні двох ідей або предметів для 
створення принципово нового продукту або спо-
собу розв’язання проблеми: якщо об’єднати гра-
фіті й освітній процес, можна отримати виконання 
домашніх завдань на стінах заздалегідь обумовле-
них місць. Революційний метод сприяє створенню 
принципово нового способу розв’язання проблеми. 
Наприклад, революційним розв’язанням проблеми 
для викладача «як покарати за малюнки на стінах» 
може бути: «потрібно, щоб підлітки самостійно 
обирали собі покарання». Метод реаплікації перед-
бачає застосування звичних ідей або предметів 
інноваційним, незвичним для нас способом.

Четвертий етап: А – Асtіvіty. Дії або діяльність 
щодо втілення рішення. Відбувається аналіз усіх 
можливих варіантів, визначення їхніх слабких і 
сильних сторін, вибір оптимальних рішень, плану-
вання та схематизація реалізації способу вирішення.

П’ятий етап: L – Lоgісаl соnсlusіоns. Логічні 
висновки. Студенти проводять аналіз своєї роботи 
щодо розв’язання проблеми, порівнюють уяв-

лення та розуміння проблеми з реалізацією стра-
тегії. Викладач проводить оцінювання або пропо-
нує само/взаємооцінювання успішності стратегії, 
пропонує визначити недоліки своєї діяльності й 
сформувати рекомендації щодо способів їх усу-
нення.

На прикладі стратегії критичного мислення 
«Ріка проблем» формується здатність пошуку 
нестандартних способів досягнення поставле-
них цілей. Після перегляду відео (наприклад, 
«The Employment») викладач на дошці записує 
проблеми, сформульовані студентами або самим 
викладачем («Яким чином знайти роботу, що 
підходить для розвитку здібностей і самореалі-
зації?», «Як засобами права можна захиститися 
від булінгу на робочому місці?» тощо). Спочатку 
обговорення відбувається в підгрупах, після чого 
студенти пишуть на стікерах шляхи розв’язання 
проблем та озвучують їх усій групі, прикріплю-
ючи до дошки як символічний «місток», за допо-
могою якого можна перейти «річку». На таких 
заняттях майбутні юристи демонструють не тільки 
прагнення до істини й творчу сміливість, а й кри-
тичність, логічність мислення, здатність аргумен-
товано відстоювати свою думку, що сприяє фор-
муванню їхніх фахових компетентностей.

Висновки. Ураховуючи вищезазначене, можна 
дійти висновків, що використання стратегій 
навчання з елементами критичного й креативного 
мислення надають можливість викладачам інозем-
ної мови інтенсифікувати освітній процес, про-
блематизувати й підвищити його комунікативну 
спрямованість. Поєднуючи різні види мовленнє-
вої діяльності під час занять з іноземної мови й 
залучаючи інформаційно-комунікативні техно-
логії, викладач підвищує мотивацію до вивчення 
мови. Крім того, застосування навчальних стра-
тегій спонукає здобувачів вищої освіти прояв-
ляти самостійність і креативність у розв’язанні 
проблемних ситуацій, будувати обґрунтовані 
судження, надаючи логічні аргументи.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів окресленої проблеми. Як перспективу 
ми вбачаємо подальші пошуки нових навчальних 
стратегій з метою формування в студентів умінь 
інноваційного, креативного й критичного мис-
лення.
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