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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У СЛУХАЧІВ КУРСІВ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Здійснено аналіз останніх досліджень у галузі навчання іноземних мов і культур із метою з’ясування специфі-
ки процесуального аспекту змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням, а саме особливостей 
формування професійної лексичної компетентності (ПЛК) у слухачів мовних курсів ІДУ НД ЦЗ в умовах змішано-
го навчання. Уточнено компоненти ПЛК та специфіка особистісно-діяльнісного підходу із позиції викладача та 
слухача мовних курсів. Наголошується на важливості застосування рефлексивного підходу в процесі формування 
та вдосконалення ПЛК за умов активного залучення інтерактивної навчальної платформи (ІНП).

Із забезпеченням студентів спеціальними навчальними засобами, які створюють умови для формування у 
слухачів умінь визначати власні цілі, ставити перед собою конкретні завдання, обирати шляхи і способи їх реалі-
зації у самостійній роботі, виокремлюються три рівні навчальної автономії слухачів (часткова, напівавтономія, 
умовно повна) під час роботи із вищезгаданою ІНП.

Зазначається, що використання особистісно-діяльнісного та рефлексивного підходів у процесі оволодіння 
слухачами англомовною ПЛК створює підґрунтя для досягнення слухачами рівня умовно-повної автономії із залу-
ченням на постійній основі ІНП як додаткового інструменту для побудови власної навчальної траєкторії.

Наголошується, що використання ІНП у процесу формування та вдосконалення ПЛК зумовлює побудову 
навчального процесу з опорою на основні дидактичні (свідомості; систематичності і послідовності; організа-
ційної ергономічності) та спеціальні методичні принципи (розвитку автономності; інформальності у навчанні; 
ситуативно-тематичної організації навчального матеріалу; інтерактивності та зворотного зв’язку).

Робиться висновок про те, що змішана форму навчання передбачає: 1) розуміння викладачем психологічних 
особливостей самостійного оволодіння слухачами англомовною ПЛК за допомогою ІНП; 2) необхідність викорис-
тання особистісно-діяльнісного та рефлексивного підходів до оволодіння слухачами англомовною ПЛК з метою 
досягнення слухачами умовно-повної автономії; 3) дотримання викладачем дидактичних та методичних прин-
ципів навчання з метою вдосконалення слухачами ПЛК із залученням на постійній основі ІНП як додаткового 
інструменту для моніторингу та контролю рівня навчальних досягнень слухачів.

Ключові слова: професійна лексична компетентність, лексичні знання, лексичні навички, лексична усвідомле-
ність, навчальна автономія, особистісно-діяльнісний та рефлексивний підходи, змішане навчання, інтерактивна 
навчальна платформа.
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LANGUAGE TRAINING STUDENTS LEXICAL COMPETENCE  
DEVELOPMENT SPECIFICS UNDER CONDITIONS OF BLENDED LEARNING

The paper aims to analyze the recent research in the field of teaching English for specific purposes in order to reveal 
its main procedure aspects specifics, in particular, the specifics of professional lexical competence development by the 
language training courses students provided by Institute of Public Administration and Research in Civil Protection. The 
components of professional lexical competence as well as specifics of personally oriented active approach within blended 
learning procedure are under consideration.

In the process of professionally focused lexical competence developing, the importance of reflexive approach is 
highlighted under the condition of active applying of the interactive learning platform (My English Lab).
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Providing the students with mentioned above interactive tool that can be used as the premises for students’ developing 
skills to identify their personal learning aims, set up the learning tasks, choose the certain ways of their fulfillment during 
self-study. The learner’s autonomy is classified into partial, half, relatively complete and the conclusion is made about the 
importance of building the premise for the relatively complete learner’s level development which is required to achieve 
in the modern job market.

It is highlighted that using the interactive learning platform presupposes to apply certain didactic (awareness, systematic 
and consistency, organization usability) and special methodological principals (learner’s autonomy development, 
informality, situational-thematic content organization, interactivity and feedback) to the process of professionally lexical 
competence development.

The author arrives at the conclusion, that the appropriate level of professionally focused lexical competence can 
be achieved by means of 1) student-centered and reflexive approaches are applied; 2) the interactive learning platform 
is used on regular basis as an additional monitoring and controlling tool of students’ academic performance level; 
3) building premise for improving the learner’s autonomy and ability to build their own learning curve and develop the 
skills to perform lifelong learning.

Key words: professional lexical competence, lexical knowledge, lexical skills, lexical awareness, active personal 
oriented and reflexive approaches, learner’s autonomy, blended learning, interactive learning platforms.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах тісної взаємодії України з європей-
ськими партнерами та трансформаційними проце-
сами в освітній галузі актуальним постає питання 
підготовки майбутніх фахівців публічного управ-
ління та адміністрування, що володіють інозем-
ною мовою на достатньому рівні для здійснення 
професійного спілкування.

Значне зростання обсягів інформації і приско-
рення циклу її відновлення при обмеженому тер-
міні навчання, інтегрований характер підготовки 
фахівців різних підрозділів ДСНС, залучення 
інформаційних технологій у професійний домен 
слухачів вимагають перегляду процесуального 
аспекту змісту навчання, а саме особливостей фор-
мування ПЛК у слухачів мовних курсів ІДУ НД ЦЗ.

Питання формування ПЛК знайшло своє відо-
браження у сучасних дослідженнях низки нау-
ковців (Борщовецька, 2019; Британ, 2014; Лаза-
ренко, 2015).

Вищезазначені вчені розглядають ПЛК як здат-
ність людини до коректного оформлення своїх 
висловлювань у межах професійної діяльності 
та розуміння мовлення інших, яка базується на 
складній і динамічній взаємодії відповідних нави-
чок, знань та лексичної усвідомленості (language 
awareness).

Отже, ПЛК включає в себе лексичні нави-
чки, знання і загальну мовну усвідомленість або 
здатність їх використання в усіх видах мовлен-
нєвої діяльності. Розглянемо компоненти ПЛК 
детальніше.

Лексичними навичками називають навички 
інтуїтивно правильного розуміння і вживання 
іншомовної професійної лексики на основі мов-
леннєвих лексичних зв’язків між слухо-мовлен-
нєво-моторною і графічною формами слова та 
його значенням, а також зв’язків між словами іно-
земною мовою.

Лексичними знаннями є відображення у свідо-
мості слухача результату пізнання лексичної сис-
теми ІМ у вигляді поняття про цю систему і правил 
користування нею. До лексичних знань відносять 
знання: усної і письмової форм слова; їх семантики 
(денотативного і конотативного значень); відносної 
цінності слова або його здатності мати антоніми, 
синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну і соціо-
культурну забарвленість; синтаксичної і лексичної 
сполучувальної цінності слова; правил словотвору 
(складання слів, конверсії тощо); типів словників; 
основних понять, пов’язаних зі структурою слова: 
корінь, префікс, суфікс; схожості та/або розбіжності 
у лексичних системах рідної та іноземної мов.

Останній компонент ПЛК – загальна мовна 
усвідомленість (language awareness) – розуміється 
як здатність до узагальнення результатів спостере-
жень у вигляді вербальних і схематизованих пра-
вил, здійснення контролю під час використання 
слів у процесі спілкування. Практика свідчить, що 
формування і вдосконалення ПЛК є доволі склад-
ним та багатоетапним процесом, ефективність 
якого залежить від реалізації певних принципів та 
підходів до навчання, а також розуміння виклада-
чем психологічних особливостей студентів.

Враховуючи предмет нашої уваги, необхід-
ності набуває питання реалізації таких підходів 
до навчання, як особистісно-діяльнісний та реф-
лексивний. Проаналізуємо вибрані нами підходи 
до самостійного оволодіння студентами англо-
мовною ПЛК та з’ясуємо особливості реалізації 
запропонованих підходів.

Оскільки особистість студента розглядається 
як суб’єкт навчальної діяльності, звернемося до 
робіт І.О. Зимньої, М.В. Давер, Н.Ф. Коряковцева 
С.В. Лазоренко, Н.В. Майєр, в яких вчені дослі-
джували психологічні особливості формування 
ПЛК (Зимня, 2000; Давер, 2008; Коряковцева, 
2003; Лазоренко, 2015; Майєр, 2010).
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Відомо, що реалізація особистісно-діяльніс-
ного підходу відбувається за рахунок залучення 
таких його компонентів, як особистісного та діяль-
нісного підходів. Так, слідом за І.О. Зимньою, 
особистісний компонент особистісно-діяльніс-
ного підходу актуалізується шляхом приділення 
окремої уваги мотивам, цілям, психологічним 
якостям, рівню знань та інтересам особистості, 
що ефективно впливає на з’ясування виклада-
чем мети заняття, формування та коригування 
освітнього процесу з позиції того, хто навчається 
(Зимня, 2000:7).

У свою чергу діяльність, з одного боку, харак-
теризується як суб’єктність, предметність, актив-
ність, цілеспрямованість, вмотивованість та 
свідомість, а з іншого – як набір компонентів пси-
хологічного змісту (предмет, засоби, продукти та 
результати) (Зимня, 2000: 86).

Н.В. Майєр розглядає особистісний компо-
нент особистісно-діяльнісного підходу як про-
цес формування певної компетентності в умовах 
самостійної роботи, що передбачає розвиток осо-
бистості, яка навчається, з урахуванням її потреб, 
мотивів, цілей, рівня знань, сформованості нави-
чок і вмінь тощо, а діяльнісний компонент реалі-
зується через уміння тих, що навчається, проек-
тувати та реалізовувати індивідуальну траєкторію 
учіння на основі запропонованих викладачем 
прийомів та засобів навчання, керувати власним 
учінням від постановки мети до самостійного 
оцінювання власних результатів, виявляти прога-
лини та організовувати власну діяльність щодо їх 
усунення та реалізовувати власні стратегії учіння 
(Майєр, 2010: 36).

М.В. Давер зазначає, що провідними принци-
пами особистісно-діяльнісного підходу є не лише 
комунікативність, навчання під час діяльності та 
індивідуалізація, але й принципи єдності, розви-
тку мовної особистості й автономності тих, хто 
оволодіває ІМ (Давер, 2008: 107).

Відповідно, автономія студентів набуватиме 
більшої розповсюдженості через вибір та вико-
ристання ними таких навчальних стратегій, що 
сприятимуть забезпеченню автономності в про-
цесі оволодіння англомовною ПЛК та визначенню 
ролі викладача та студентів в освітньому процесі.

Крім зазначеного вище, важливим питанням 
у нашій статті є аналіз особистісно-діяльнісного 
підходу з позиції викладача та з позиції студента.

І.О. Зимня зазначає, що при особистісно-діяль-
нісному підході викладачу слід визначити номен-
клатуру навчальних завдань та дій, їх ієрархію, 
форму представлення й організувати виконання 
цих дій тими, хто навчається. Особистісно-діяль-

нісний підхід, змінюючи характер процесу та 
об’єкту навчання, зумовлює зміну відомої схеми 
взаємодії викладача і студентів «викладач => сту-
дент» на суб’єкт-суб’єктну схему партнерської 
взаємодії в освітньому процесі – «викладач <=> 
студент», яка сприятиме створенню єдиного вза-
ємодіючого колективного суб’єкту навчання.

Особистісно-діяльнісний підхід із позиції сту-
дента повинен забезпечувати безпеку особистого 
прояву того, хто навчається, в усіх ситуаціях та 
створювати умови для самоактуалізації й осо-
бистісного зростання; формувати активність сту-
дента та його готовність до навчальної діяльності, 
а також сприяти вирішенню проблемних завдань 
за рахунок партнерських і довірливих суб’єкт-
суб’єктних відносин із педагогом; забезпечувати 
єдність зовнішніх та внутрішніх мотивів; при-
носити задоволення від спільного вирішення 
навчальних задач із іншими учасниками освіт-
нього процесу (Зимня, 2000: 88). Відповідно і 
діяльність викладача повинна бути спрямована на 
навчання з урахуванням індивідуальних та психо-
логічних особливостей студентів.

Окрім особистісно-діяльнісного підходу та 
готовності до самоосвіти студентів, важливості 
у нашій роботі набуває застосування рефлексив-
ного підходу в процесі оволодіння студентами 
англомовною ПЛК.

Н.Ф. Коряковцева зазначає, що так звана «реф-
лексія очікувань» дозволяє тому, хто навчається, 
активізувати певний досвід та переосмислити 
його з точки зору очікуваного результату й сфор-
мулювати адекватну ціль навчально-пізнавальної 
діяльності та відповідних власних дій (Коряков-
цева, 2003:66). До того ж рефлексія трактується 
як процес моделювання особою дій стосовно 
навчально-пізнавальних завдань, стратегій досяг-
нення навчальних цілей, пошуку альтернативних 
рішень, аналізу ефективності власної діяльності, 
самоконтролю і самооцінки.

Реалізація зазначених вище вмінь набуватиме 
ефективності у разі розуміння викладачем впливу 
обраних для навчання засобів на процес форму-
ванні і вдосконалення ПЛК. В умовах змішаного 
навчання процес оволодіння англомовною ПЛК 
слухачами відбувається із широким використан-
ням інтерактивних навчальних платформ (ІНП), а 
саме My English Lab (MEL).

Методичною перевагою ІНП є доступ до 
перегляду відео, прослуховування аудіо, а також 
запису і прослуховування власного голосового 
повідомлення з метою подальшого аналізу та вдо-
сконалення навчальної автономії слухачів мовних 
курсів. Із забезпеченням студентів спеціальними 
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навчальними засобами, які створюють умови для 
формування у слухачів умінь визначати власні 
цілі, ставити перед собою конкретні завдання, 
обирати шляхи і способи їх реалізації під час 
самостійної роботи, виокремлюють три рівні 
навчальної автономії студентів:

1) часткову автономію з внутрішнім самокон-
тролем та із зовнішнім автоматизованим контр-
олем (викладач визначає мету, завдання, шляхи 
їхньої реалізації, контролює процес і результат 
виконання самостійної роботи);

2) напівавтономію (викладач визначає мету і 
завдання, надає студентам відносну свободу щодо 
добору шляхів, у тому числі й із запропонова-
них, та ходу виконання завдання, контролює його 
результат);

3) умовно повну автономію (передбачається 
самостійне визначення студентом рубіжних 
і кінцевих цілей з урахуванням програмних 
вимог та індивідуальних потреб; можливість 
консультування за потреби з викладачем; само-
стійна реалізація поставлених завдань; само-
контроль і самокорекція, оцінювання результа-
тів) (Биконя, 2017: 11).

Важливим елементом сучасного програмного 
забезпечення ІНП є надання інформації про цілі 
та результати навчання як для окремої вправи, так 
і навчальних модулів, створюючи підґрунтя для 
розвитку навчальної автономії студентів. Викла-
дачі кафедри, що використовують MEL, мають 
можливість слідкувати за навчальним процесом і 
за межами аудиторних занять, оскільки отримали 
доступ до широкого набору діагностичних інстру-
ментів. Петля зворотного зв’язку забезпечується:

а) програмним забезпеченням, яке перевіряє 
правильність виконання кожного завдання, нада-
ючи підказки та посилання на навчальний мате-
ріал, який потрібно повторити для успішного 
виконання завдання;

б) викладачем, який відправляє повідомлення 
студентам та нагадує про завдання, що необхідно 
виконати, встановлюючи кінцевий термін вико-
нання та кількість можливих спроб.

Система має інтегрований комплексний жур-
нал успішності та вбудовані тести, результати 
виконання яких можуть враховуватись при нара-
хуванні балів студентам як за роботу, виконану на 
платформі, так і за самостійну роботу.

Змістовний та процесуальний компоненти 
навчальних матеріалів для формування із залу-
ченням MEL реалізуються за допомогою:

1) навчального мультимедійного контенту 
(відео, аудіо, опції запису та прослуховування 
власного мовлення, оптимізованої системи вправ 

для формування мовних навичок та комунікатив-
них умінь);

2) перспективного планування занять (викла-
дач може гнучко використовувати запропоно-
ваний контент, обирати необхідні складові час-
тини предметного та процесуального аспектів 
вивчення мови);

‒ педагогічних інструментів контролю 
навчального процесу в межах частини заняття / 
всього заняття / навчального модуля / навчального 
курсу, що, у свою чергу, передбачає гнучкість у 
доборі викладачем не лише змісту, форм навчання, 
але й і контролю, оскільки викладач має змогу:

‒ встановлювати темпоральні обмеження 
(час, передбачений на виконання конкретного 
завдання), кількість спроб виконання як для окре-
мого студента, так і всієї групи;

‒ вибирати завдання для роботи в класі та /або 
самостійного опанування;

‒ здійснювати постійний моніторинг за 
навчальною діяльністю слухачів;

‒ бачити об’єктивну картину рівня навчаль-
них досягнень слухачів;

3) інструментів зв’язку, що озброюють всіх 
учасників навчального процесу додатковими 
можливостями для комунікації як із групою, так 
і індивідуально (відправлення повідомлень, нага-
дувань про завдання для самостійного/домаш-
нього виконання);

4) палітри діагностичних інструментів, яка 
акумулює інформацію про кількість часу, витра-
ченого слухачем на виконання окремого завдання 
в межах кожного модуля, здійснюють оцінювання 
рівня сформованості мовних та мовленнєвих 
навичок, кількість зроблених спроб (помилок);

5) вбудованих тестових завдань, що дозволя-
ють здійснювати поточний та кінцевий контроль 
рівнів навчальних досягнень студентів, резуль-
тати якого можуть враховуватись при нарахуванні 
балів студентам як за роботу, виконану на плат-
формі, так і за самостійну роботу;

6) гнучкої системи вправ і завдань, які допома-
гає оптимально розподіляти аудиторні години та 
години для самостійної роботи, надають студен-
там спеціальні навчальні засоби для формування 
умінь визначати власні цілі, ставити перед собою 
конкретні завдання, обирати шляхи і способи їх 
реалізації під час самостійної роботи,

7) петлі зворотного зв’язку, за рахунок роботи 
а) програмного забезпеченням, яке перевіряє пра-
вильність виконання кожного завдання, надаючи 
підказки та посилання на навчальний матеріал, 
який потрібно повторити для успішного вико-
нання завдання та б) викладача, що відправляє 



215ISSN 2308-4855 (Print), ISSN 2308-4863 (Online)

Прокопчук М. Особливостi формування лексичної компетентностi у слухачiв курсiв…

повідомлення студентам та нагадує про завдання, 
що необхідно виконати, встановлюючи кінцевий 
термін виконання та кількість можливих спроб, та 
реалізувати студент-орієнтовану модель навчання;

8) можливості для вдосконалення навчальної 
автономії слухача: MEL презентує інформацію 
про цілі та результати навчання як для окремої 
вправи, так і навчальних модулів.

Відповідно, ІНП використовуються як інстру-
мент:

1) ефективного формування та вдосконалення 
мовних і мовленнєвих навичок;

2) вдосконалення навчальної автономії слу-
хачів,

3) моніторингу за навчальною діяльністю слу-
хачів, надаючи викладачеві можливість отримати 
об’єктивну картину набуття професійних навичок 
володіння іноземною мовою;

4) реалізації студент-орієнтованої моделі 
навчання (Прокопчук, 2020: 30).

Враховуючи вищезазначене, можемо дійти 
висновку, що на сучасному етапі викладання 
англійської мови формування ПЛК повинно від-
буватись із дотриманням низки дидактичних 
принципів:

–	 свідомості;
–	 систематичності і послідовності;
–	 організаційної ергономічності
та спеціальних методичних принципів навчання 

іноземної мови:
–	 розвитку автономності;
–	 інформальності у навчанні;
–	 ситуативно-тематичної організації навчаль-

ного матеріалу;
–	 інтерактивності та зворотного зв’язку.
Проаналізуємо та уточнимо особливості реа-

лізації кожного із них у контексті нашого дослі-
дження, спираючись на дослідження українських 
і зарубіжних дослідників (Давер, 2008; Лазоренко, 
2015; Майєр, 2010; Мур, 2007; Свон, 2003).

Принцип свідомості. Запорукою успішного 
оволодіння англомовною ЛПК у читанні є наяв-
ність у курсантів мотивації до самостійного 
вивчення ІМ.

Тому дії викладача мають бути спрямовані на 
впровадження в освітній процес мобільних додат-
ків як провідних засобів навчання, які мотивува-
тимуть слухачів самостійно шукати та відбирати 
професійно-спрямований лексичний інструмен-
тарій, необхідний для подальшої службової діяль-
ності та оволодівати відповідними знаннями та 
навчальними стратегіями.

Принцип систематичності і послідовності. 
У процесі оволодіння студентами англомовною 

ПЛК у читанні викладач транслює студентам зна-
ння в межах певної теми, а також пропонує певну 
послідовність введення лексичного матеріалу та 
способи оволодіння ним.

Принцип організаційної ергономічності харак-
теризується технічною підготовкою викладача 
до організації освітнього процесу та його спро-
можністю ефективно використовувати ІНП при 
формуванні та вдосконаленні лексичних навичок 
говоріння, читання, письма та аудіювання, статис-
тично аналізувати одержані результати, а також 
забезпечувати максимальний рівень зручності для 
слухачів під самостійної навчальної діяльності.

Принцип розвитку автономності передба-
чає реалізацію можливості самостійно приймати 
рішення студентами під час оволодіння ПЛК під 
час виконання вправ на ІНП. Дотримання цього 
принципу є ключовим для формування особистіс-
ної мотивації до вивчення лексичного матеріалу, 
контролю індивідуальних результатів у навчанні, 
а також перевірки готовності до самоосвіти про-
тягом життя.

Дослідники наголошують, що ІНП та тех-
нології можуть ефективно сприяти вирішенню 
зазначених щойно завдань, оскільки мобільним 
пристроям характерна доступність, зручність та 
персоналізація, що має забезпечувати постійний 
процес набуття і вдосконалення знань у профе-
сійній сфері іншомовного спілкування (Давер, 
2008: 29; Майєр, 2010: 211).

Враховуючи, що інформальність форму-
вання ПЛК реалізується за рахунок пробудження 
мотивації у студентів до самостійного ознайом-
лення з фаховою сферою, відбору необхідного 
для подальшої службової діяльності лексичного 
матеріалу, аналізу специфіки та аспектів профе-
сійних дій, що зустрічаються в повсякденному 
житті (наприклад, у процесі читання інструк-
цій до технічного обладнання або інформаційні 
статті тощо), вважаємо за доцільне використову-
вати принцип інформальності.

Дотримання цього принципу є важливим для 
автономного навчання, оскільки слухачам нада-
ється вдосконалювати лексичні навички асинх-
ронно (в зручний для себе час), аналізувати власні 
досягнення, аналізуючи графічні показники рівня 
навчальних досягнень. Погоджуємось із думкою 
С. Лазоренко про те, що доцільно пропонувати 
слухачам типи та види вправ, які спрямовані 
на оволодіння ними вміннями інформального 
пошуку і відбору веб-текстів та лексичних оди-
ниць, необхідних для майбутньої професії, а під 
інформальністю розуміємо автономні дії слухачів, 
що не оцінюються викладачем.
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Ситуативно-тематичний принцип зумовлює 
організацію навчання з використанням ситуацій 
для оволодіння англомовною ПЛК за рахунок 
наближення до реальної сфери професійного 
спілкування.

Принцип інтерактивності. Розвиток і засто-
сування КТ та мобільних технологій у навчанні 
ІМ сприяв виокремленню принципу інтерактив-
ності слідом за такими дослідниками, як М. Мур 
і К. Свон (Moore, 2007; Swan: 2003). Цьому прин-
ципу властиві миттєва взаємодія учасників освіт-
нього процесу. В нашому дослідженні оволодіння 
слухачами ПЛК та навчальними стратегіями з 
використанням ІНП відбувається автономно, від-
повідно, онлайн комунікація між студентами та 
викладачем можлива за допомогою опосередкова-
них засобів спілкування (наприклад, розміщення 
викладачем електронних опитувань у Google 
Формах та довідникових ресурсів у спеціально 
створеній приватній спільноті мережі Google+ 
або мобільному додатку Mobile Learning Class) 
для підтримки автономії у навчанні.

Принцип зворотного зв’язку є логічним допо-
вненням принципу інтерактивності, оскільки 
викладач постійно відстежує успішність вико-
нання вправ студентами та їх результати та який 
реалізується за рахунок взаємодії слухача і викла-
дача за допомогою ІНП.

Резюмуючи викладене вище, можемо зробити 
висновки, що перехід на змішану форму навчання 
на курсах мовної підготовки ІДУ НД ЦЗ передбачає:

1) розуміння викладачем психологічних осо-
бливостей самостійного оволодіння слухачами 
англомовною ПЛК за допомогою ІНП;

2) необхідність використання особистісно-
діяльнісного та рефлексивного підходів до ово-
лодіння слухачами англомовною ПЛК з метою 
досягнення слухачами умовно-повної автономії;

3) дотримання викладачем дидактичних та 
методичних принципів навчання з метою вдоско-
налення слухачами ПЛК із залученням на постій-
ній основі ІНП, як додаткового інструменту для 
моніторингу та контролю рівня навчальних досяг-
нень слухачів.
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