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ВСТУП

В умовах прискорення інтеграційних процесів у світовому економічному
просторі актуалізується проблема іншомовної професійно-комунікативної
компетенції фахівців менеджерських спеціальностей, зростають вимоги до рівня її
сформованості. Завдання ефективної підготовки майбутніх фахівців до професійнокомунікативної діяльності конкретизовані у Програмі з англійської мови для
професійного спілкування (2005) [13], що вимагає вдосконалення методики
навчання майбутніх менеджерів англомовного усного мовлення.
Аналіз практичного стану навчання англійської мови професійного спілкування
студентів вітчизняних вищих навчальних закладів (Н. Астаніна, Г. Бакаєва, І. Бєляєва,
С. Кожушко, О. Тарнопольський, інші) виявив протиріччя між вимогами суспільства
до рівня англомовної професійної компетенції сучасних менеджерів та недостатнім
рівнем її розвитку в усному мовленні випускників менеджерських спеціальностей.
Концептуальні засади навчання іншомовного професійного усного спілкування
розкривають лінгводидактичну характеристику англійської мови професійного
спілкування, принципи відбору навчального матеріалу й організації навчання
окремих форм усної мовленнєвої діяльності.
У дослідженнях обґрунтована необхідність переорієнтації кінцевої мети
оволодіння мовою з гносеологічного аспекту на комунікативно-прагматичний
(А. Богуш), вузькопрофільної спеціалізації при формуванні англомовної
лінгвістичної компетенції (Н. Ізорія, С. Кіржнер, О. Шевченко); пропонуються
моделі формування окремих компонентів англомовної лінгвістичної компетенції
(В. Борщовецька, Н. Босак, О. Вовк, А. Кириченко, О. Лаврова, В. Осідак,
Ю. Семенчук, В. Шмідт), засоби інтенсифікації її формування (Н. Аршинова,
Я. Булахова, О. Каменський, І. Чирва, Н. Ягельська); розробляються новітні
технології навчання професійного усного мовлення (О. Артем’єва, Т. Асламова,
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З. Корнєва, М. Макєєва, J. Cummins, M. Swain), створюються спеціальні системи
вправ для навчання майбутніх економістів ділових переговорів (О. Биконя) та
іншомовного монологічного мовлення (Н. Драб, І. Федорова).
Проблема навчання майбутніх менеджерів іншомовного усного мовлення
розглядається в контексті формування міжкультурної компетенції фахівця
(Н. Губіна, Л. Сікорська, І. Томарьова), становлення професійної позиції менеджера
(В. Волкова, М. Хусаїнова), формування англомовної комунікативної компетенції в
говорінні (Л. Личко). Однак, поза увагою дослідників залишилася проблема розвитку
англомовної лінгвістичної усномовленнєвої компетенції менеджера як вербальносемантичного рівня вторинної мовленнєвої особистості.
Мета статті полягає у визначенні методичних особливостей формування
англомовної лінгвістичної компетенції в усному мовленні майбутніх менеджерів.
1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
НЕФІЛОЛОГІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У нефілологічному вищому навчальному закладі мета навчання іноземної мови
визначається як «… формування необхідної комунікативної здатності в сферах
професійного й ситуативного спілкування в усній і письмовій формах» [13, с. 23].
Державний освітній стандарт вищої професійної освіти [6] і Програма з англійської
мови для професійного спілкування (2005) [13] вимагають націленості навчання на
реалізацію завдань перспективної діяльності випускників, що обумовлює пріоритет
професійно-орієнтованого підходу до навчання студентів нефілологічних
спеціальностей іноземних мов.
Беручи до уваги природу засвоєння іноземної мови й регламентований нею
характер навчання (М. Вятютнєв, А. Зернецька, J. Richards), визначимо професійноорієнтований підхід як модифікацію комунікативно-діяльнісного підходу в умовах
навчання іноземної мови.
Чільним принципом комунікативно-діяльнісного підходу до навчання
іноземних мов є врахування перспективних потреб комунікативної діяльності учнів.
Комунікативні потреби тих, хто навчається, – категорія соціальна і характеризується
соціально обумовленою динамікою.
Задовго до оформлення методики викладання англійської мови для спеціальних
цілей (ESP) в окрему лінгводидактичну дисципліну існував попит на навчання так
званої «ділової англійської мови», який A. Howatt і H. Widdowson [19] датують
1553 роком. Основним змістом навчання ділової англійської мови були вміння
читання й письма, необхідні для здійснення ділового листування, що відображало
як соціальне замовлення, так і теоретико-практичний стан лінгводидактики в
цілому.
Із початком науково-технічної й економічної експансії у міжнародному
масштабі після Другої світової війни виник попит на фахівців, які володіють мовою
міжнародного спілкування, що слугувало стимулом пошуку нового дидактичного
підходу до швидкого навчання дорослих англійської мови. Продуктивності
лінгводидактичних досліджень того часу сприяло зміщення дослідницького фокусу
прикладної лінгвістики з системи мови на динаміку реальної комунікації (M. Breen,

178

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ …

M. Canale і M. Swain, K. Johnson і K. Morrow, H. Widdowson). Виділенню методики
викладання англійської мови для спеціальних цілей (ESP) у самостійну галузь
англістики сприяв розвиток психології навчання та формування особистіснодіяльнісного підходу до навчання іноземних мов (О. Лєонтьєв, С. Рубінштейн, D.
Brandes, D. Nunan).
H. Widdowson підсумував лінгвістичну й лінгводидактичну специфіку
методики викладання англійської мови для спеціальних цілей таким чином: «…
опис певної сфери мови й потім використання цього опису як специфікації курсу
для забезпечення тих, кого навчають, необхідно обмеженою компетенцією в цій
певній сфері» [22, с. 10]. Практичним результатом стала поява підручників
англійської мови для студентів-медиків, інженерів, економістів, зміст яких
характеризувався насиченістю спеціалізованим вокабуляром і відображав
двоетапний підхід до навчання: загальна англійська мова (General / Mainstream
English) і професійно-орієнтована англійська мова (English for Professional /
Occupational Purposes). Цей етап характеризувався націленістю навчання на
оволодіння вміннями читання текстів за фахом.
Аналогічна тенденція простежується й у вітчизняних теоретичних
дослідженнях проблеми навчання іноземної мови студентів нефілологічних
спеціальностей, у центрі уваги яких знаходилися питання наступності між вищою й
середньою школою, відбору лексичного мінімуму, виявлення лінгвістичних
особливостей спеціалізованих текстів. Спрямованість навчальних посібників з
англійської мови того часу можна охарактеризувати як оволодіння спеціалізованою
макромовою спеціальності на базі адаптованих текстів, методи навчання – як
свідомо-практичний (Б. Бєляєв) і свідомо-зіставний (Й. Берман).
Наприкінці 1960-х років зросла освітня значимість для студентів
нефілологічних спеціальностей дисципліни «Іноземна мова», яка почала
сприйматися як засіб формування професійної спрямованості особистості.
Розширився зміст поняття «професійна орієнтованість навчання іноземних мов», до
якого увійшли розвиток умінь усного мовлення відповідно до ситуацій
професійного спілкування і забезпечення професійної орієнтованості не тільки
предметного змісту навчання, але й діяльності з його засвоєння [14].
Проблема координації навчання іноземної мови з навчанням профілюючих
дисциплін конструктивно розроблялася Г. Паріковою [12] і О. Тарнопольським [17],
котрими виключалася можливість вивчення спеціального матеріалу іноземною
мовою до того, як студенти опанують зміст профілюючих дисциплін,
обґрунтовувалася субординація між іншомовною професійно-комунікативною
компетенцією та відповідною їй у рідній мові.
В останній чверті ХХ ст. розвиток методики викладання професійноорієнтованої англійської мови обумовлювався ствердженням комунікативного
підходу в загальній лінгводидактиці (І М. Вятютнєв, П. Гурвич, І. Зимня, Г.
Китайгородська, Ю. Пассов, В. Скалкін, Е. Шубін, K. Brandl, M. Breen, C. Brumfit,
M. Canale, D. Hymes, W. Littlewood, інші). Комунікативний підхід збагатив
лінгводидактику розробкою структури й змісту комунікативної компетенції як мети
навчання, визначенням рівнів комунікативної компетенції, включив до сфери
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лінгводидактики дослідження лінгвістики дискурсу, прагматики мовлення,
соціокультурного й лінгвокраїнознавчого аспектів мовних і мовленнєвих одиниць,
наблизив умови навчальної мовленнєвої взаємодії тих, хто навчається, до
автентичної міжкультурної ситуації. Методологічна основа комунікативного
підходу послідовне висвітлена у дослідженнях Ю. Пассова [11], який розробив
принципи «комунікативного методу» (дефініція автора) навчання іноземних мов,
що набули статус аксіоматичних у радянській і пострадянської лінгводидактиці:
комунікативної спрямованості навчання; розумово-мовленнєвої активності;
індивідуалізації навчання; функціональності; ситуативності, новизни чи
евристичності.
У теорії й практиці викладання іноземних мов комунікативний підхід мав
безліч лінгводидактичних реалізацій, адаптованих до специфічних завдань
методики
викладання
професійно-орієнтованої
англійської
мови
(M. Finocchiaro/C. Brumfit, K. Johnsonі K. Morrow, D. Wilkins). Спеціалізовані курси
англійської мови почали орієнтуватися на типові комунікативні функції
професійного дискурсу й засоби їхньої вербалізації, що зробило їх більш
економічними й доступними для тих, хто навчається.
Найбільш розповсюдженим в англомовних країнах стало навчання через зміст
(D. Brinton, M. Snow, M. Wesche), що розглядалося як «… логічний розвиток деяких
ключових принципів комунікативного підходу до навчання мов» [20, c. 151]. Суть
принципу значимості навчальної інформації полягає в опорі навчальної діяльності
на особистісно-значимий мовний і мовленнєвий матеріал. У навчанні через зміст
відбилися концептуальні положення методики викладання англійської мови для
спеціальних цілей, описані T. Dudley-Evans і M. St John [18]: зміст навчання
визначається специфічними потребами певної категорії студентів; методи й
прийоми навчання суголосні способам діяльності, які формуються у процесі
вивчення спеціалізованих дисциплін; мовленнєві вміння, типи дискурсів і жанрів
мовленнєвого матеріалу відбираються за критерієм відповідності перспективній
професійно-комунікативній діяльності.
Таким чином, у руслі комунікативного підходу принцип урахування потреб
тих, кого навчають, став трактуватися як побудова навчального курсу навколо
предметного змісту професійного спілкування. Англійська мова для спеціальних
цілей була підрозділена на англійську для академічних цілей (English for Academic
Purposes – EAP) та англійську для професійних цілей (English for Occupational
Purposes – EOP).
M. St John [21] запропонувала розрізняти загальну англійську мову для ділового
спілкування (English for General Business Purposes) і спеціалізовану англійську для
ділового спілкування (English for Specific Business Purposes) для визначення змісту
навчання. Аналогічна тенденція специфікації професійно-орієнтованої англійської
мови спостерігається й у пострадянському освітньому просторі. Незважаючи на
численні обґрунтування необхідності вузькопрофільної спеціалізації вивчення
англійської мови (Я. Булахова, Н. Ізорія, К. Маркарян, І. Томарьова, інші), її
доречність ставиться під сумнів окремими лінгводидактами на підставі аналізу
специфіки розумово-мовленнєвих дій в окремих підсферах і підмовах
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(О. Митрофанова) і метатемного аналізу навчально-професійної сфери спілкування
(Д. Ізаренков).
Дійсно, визначення списку метатем, сукупність яких могла б забезпечити
студентів інваріантом предметної інформації, достатньої для формування
іншомовної предметної компетенції фахівців низки спеціальностей одного профілю,
уявляється можливим і доцільним. З іншого боку, комунікативна стратегія
усномовленнєвої взаємодії більшою мірою визначається специфікою професійного
дискурсу й інституціональним статусом комунікантів. Так, характер та
інтенсивність комунікативної діяльності менеджера будь-якого рівня суттєво
відрізняється від комунікативної діяльності інженера-економіста, насамперед у силу
приналежності професії менеджера до класу «людина – людина».
Ефективність виконання менеджером комунікативних функцій спонукання до
дії, вмотивування дії, інформування, аргументації, переконання, попередження й
вирішення конфліктних ситуацій залежить від умінь реалізовувати фатичну й
емотивну функції комунікації, створювати позитивне психологічне тло спілкування,
здатності до адекватного декодування комунікативної інтенції співрозмовника при
рецепції інформації й адекватному вираженню думок згідно власного
комунікативного наміру при продукції, умінь аргументації й переконання,
володіння
мовленнєвим
етикетом
національно-культурного
соціуму
й
міжкультурного професійного дискурсу, здатності до корекції комунікативної
стратегії згідно розвитку конкретної комунікативної ситуації.
Очевидно, що зміст комунікативної компетенції менеджера характеризується
власним функційним складом прагматичної компетенції, ключовим компонентом
якої є компонент «взаємодія». Крім того, до прагматичної компетенції менеджера
висуваються вищі вимоги, ніж до прагматичної компетенції представників інших
спеціальностей економічного профілю. Об’єктивність таких вимог доводиться
наявністю у програмі підготовки менеджерів теоретичних і практичних психологокомунікативних курсів і тренінгів, спрямованих на підвищення професійнокомунікативної компетенції в рідній мові. Безумовно, досягти рівня компетенції
носія мови – нереальне завдання поза країною виучуваної мови, але закласти в
іншомовний досвід студентів мінімальний набір програм комунікативної поведінки,
розвити вміння рефлексії щодо ефективності власних комунікативних стратегій і
прагнення до їхнього вдосконалювання, забезпечити перенос відповідних
діяльнісних і пресупозиційних компетенцій студентів із рідної мови в іноземну
уявляється можливим і доцільним.
Еволюційна динаміка лінгводидактичної парадигми від свідомо-зіставного й
свідомо-практичного підходів до різноманіття теоретичних трактувань і практичних
інтерпретацій комунікативно-орієнтованого підходу, посилення тенденції до
інтеграції різних методів у межах навчального курсу дозволяють багатьом
дослідникам (Г. Барабанова, J. Harmer, A. Howatt, J. Richards) характеризувати
сучасний етап розвитку лінгводидактики як пост-методну еру.
Сучасні модифікації комунікативного підходу до навчання дорослих іноземних
мов одержали вичерпне теоретичне обґрунтування в лінгводидактичній
комунікативно-когнітивній парадигмі (Н. Андронкіна, Г. Барабанова, І. Бім,
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Л. Босова, В. Григор’єва, Д. Ізаренков, О. Митрофанова, С. Шатілов, A. Chamot,
A. Johns, W. Rivers), яка концептуально походить із первинності поняття «суб’єкт»
стосовно поняття «діяльність». Методологічною основою комунікативнокогнітивного підходу служать:
а) базові положення концепції мовної й комунікативної свідомості, розроблені в
рамках теорії діяльності О. Леонтьєва І. Голубовською, Л. Засєкіною, В. Красних,
Й. Стерніним, Є. Тарасовим, Н. Уфімцевою. Мовна свідомість розуміється як
«… сукупність образів свідомості, які формуються й узовнішнюються за допомогою
мовних засобів» [16, с. 26]. За визначенням Й. Стерніна, комунікативна свідомість –
це «… сукупність комунікативних знань і комунікативних механізмів, які
забезпечують весь комплекс комунікативної діяльності людини. Це комунікативні
настанови свідомості, сукупність ментальних комунікативних категорій, а також
набір прийнятих у суспільстві норм і правил комунікації» [15, с. 48];
б) визначення розумово-мовленнєвого процесу як єдності процесів породження
мовлення й мислення; урахування центральної ролі людини як суб’єкта пізнання й
мовленнєвої діяльності в креативності мовленнєвого мислення відповідно до
принципу антропоцентризму мови;
в) уявлення про комунікативну поведінку як спосіб унаочнення комунікативної
свідомості (Й. Стернін), опосередкований етноспецифічною системою предметних
значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем (О. Леонтьєв; Ю. Прохоров). У
свою чергу, професійно-комунікативна поведінка носіїв різних культур
зумовлюється крос-культурними професійно-комунікативними стереотипами та
особливостями конкретної професійної діяльності в рамках конкретної культури
(Ю. Степанов, А. Koester);
г) обґрунтування формування вторинної мовленнєвої особистості на основі
ментально-лінгвістичних фреймів. У комунікативно-когнітивній лінгводидактиці
фреймове моделювання є способом відбору навчального матеріалу й організації
навчальної комунікації, який забезпечує формування когнітивно-семантичних
орієнтирів комунікативної поведінки.
Аналіз існуючих підходів до навчання студентів нефілологічних
спеціальностей іноземної мови дозволяє зробити висновок про доцільність адаптації
концептуальних положень комунікативно-когнітивного підходу до умов навчання
майбутніх менеджерів професійно-орієнтованої англійської мови, оскільки саме в
межах цього підходу до сфери лінгводидактики включені дослідження лінгвістики
дискурсу, прагматики мовлення, соціокультурного й соціолінгвістичного аспектів
мовних і мовленнєвих одиниць, що забезпечує наближення умов навчальної
мовленнєвої взаємодії до автентичної міжкультурної комунікативної взаємодії.
2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НАВЧАННЯ
ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ

Вид навчально-мовленнєвої діяльності, засоби, прийоми й форми навчання
усномовленнєвої взаємодії у проблемній мовленнєвій ситуації залежать від завдань
конкретного етапу навчання. У практиці навчання іншомовного професійного
усного мовлення використовують інтерв’ювання, інсценівки, дискусію, диспут,
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інтерактивні етапи кейс-технології й метод проектів, імітаціонно-моделюючі
(імітаціонно-діяльнісні) рольову й навчальну мовленнєву гру. При цьому
«… методи активного навчання в переважній більшості випадків розробляються й
використовуються на емпіричній основі, виходячи з досвіду й здорового глузду
викладача, а також наявних зразків» [4, с. 7]. Як правило, науково-методичні основи
навчально-ігрової діяльності з оволодіння іншомовним усним спілкуванням
залишаються поза полем зору викладача, що приводить до неповноцінного
використання лінгводидактичного потенціалу гри.
Традиційними методичними помилками при використанні означених
інтерактивних методів у практиці навчання професійної усномовленнєвої взаємодії
є: а) диспропорція між підготовчим і результативним етапами гри; б) недотримання
послідовності рецептивної, рецептивно-репродуктивної й продуктивної навчальномовленнєвої діяльності студентів; в) помилки цілепокладання навчально-ігрової
діяльності, коли непряме цілепокладання обертається підміною у свідомості
викладача методичної мети ігровою. У результаті критично скорочується
варіативно-ситуативний етап формування мовленнєвої навички, спрямований на
відпрацьовування певних мовленнєвих тактик на відібраному мовленнєвому
матеріалі. Одержуючи комунікативне завдання, яке перевищує рівень розвитку
їхньої лінгвістичної компетенції, студенти змушені вирішувати її неадекватними
мовними засобами. Часто недостатній рівень лінгвістичної підготовки студентів
перетворює навчальну гру в інсценівку, псевдокомунікацію.
Аналогічна ситуація нерідко спостерігається й при застосуванні методу
проектів у навчанні усного мовлення, в якому інтерактивний етап звичайно
збігається з етапом обміну інформацією й думками, вироблення стратегії
досягнення спільної мети, розподілу ролей та ін. Метод проектів стосовно вивчення
іноземної мови відносять до інтерактивних (В. Аітов, Н. Коряковцева, Г. Парікова)
на підставі того, що він є груповою проблемно-пошуковою творчою діяльністю,
етапи якої включають початкову інтелектуально-пізнавальну діяльність, збір і відбір
інформації, необхідної для захисту проекту, конструювання кінцевого продукту.
Однак, виходячи із класифікації проектів за характером кінцевого продукту
(Н. Коряковцева), до послідовно інтерактивних методів можна віднести лише ігрові
рольові проекти, тоді як конструктивно-практичні, інформаційні, дослідницькі,
соціологічні, видавничі, сценарні й індивідуальні творчі проекти можуть і не
передбачати етапу іншомовної усномовленнєвої взаємодії, наприклад, проект
індивідуального перекладу художнього твору рідною або іноземною мовою.
Вищесказане дозволяє зробити висновок, що метод проектів більш прийнятний для
навчання іншомовного професійно-орієнтованого читання, письма, підготовленого
монологічного мовлення, ніж усномовленнєвої взаємодії.
О. Артем’єва й М. Макєєва [1] в особистісно-діяльнісній концепції професійноорієнтованих ігор розглядають проектно-ігровий метод як метод інтегрального
навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Проектування ігрових форм діяльності
виходить із принципів: відповідності навчально-ігрової діяльності модельованій
професійно-комунікативній діяльності; відповідності змісту гри темі й формованим
навичкам і вмінням студентів; непрямого цілепокладання й активізації
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пізнавального інтересу; проблемності; наочності; наступності типів ігор;
співробітництва викладача й студентів при комбінації індивідуальної, групової і
колективної форм роботи.
Перевагою системи професійно-орієнтованих ігор щодо можливості їхнього
застосування у навчанні іншомовного професійного усного мовлення є дотримання
поетапності формування мовленнєвих умінь, спадковість між репродуктивною й
продуктивною стадіями навчання за рахунок послідовності мікроетюдів,
макроетюдів і сценарних навчально-рольових ігор, об’єднаних наскрізним сюжетом
проекту. Недоліки аналізованої методики випливають із закладеного в ігрових
завданнях дисбалансу між предметно-спрямованою й лінгвістично-спрямованою
когнітивною діяльністю студентів. Метод навчання у системі ігор є інтуїтивнокомунікативним, його ефективність поза країною виучуваної мови недостатня.
Більш послідовною є інтерактивна модель навчання студентів нефілологічних
спеціальностей іншомовного усного спілкування, запропонована Т. Асламовою [2],
що реалізується у чотири етапи: рефлексивно-аналітичний, проектувальний,
процесуальний, кумулятивний. На першому етапі формулюється мета,
вмотивовується спільна діяльність, створюється позитивна емоційна атмосфера. На
проектувальному етапі вибираються форми організації навчання, розподіляються
ролі та обов’язків між студентами. Процесуальний етап реалізує навчальномовленнєву взаємодію. На кумулятивному етапі аналізуються результати взаємодії
студентів.
Прогресивний формат розглянутої моделі навчання відбивається в
послідовності організаційних форм роботи: 1) залучення до взаємодії; 2) імітація
соціальної й професійної взаємодії; 3) автентична взаємодія. Залучення до взаємодії
у вигляді мовних ігор, інсценівок і драматизації діалогів носить умовнокомунікативний характер і відповідає репродуктивній стадії навчання. В основі
імітації соціальної й професійної взаємодії лежить навчально-мовленнєва взаємодія
в умовах рольової і ділової гри, соціальної драми, спрямована на оволодіння
метакомунікативними сигналами, мовленнєвими тактиками різних дискурсивних
типів діалогічного спілкування, мовленнєвими засобами реалізації стратегії
співробітництва. Автентична взаємодія реалізується в ході дискусій та
інтерактивних проектів.
Постулат автора моделі про необхідність автентичної мовленнєвої взаємодії на
кінцевому етапі навчання іншомовного усного мовлення, на жаль, не
підкріплюється описом методичної організації мовленнєвої взаємодії студентів.
Безсумнівним позитивом розглянутої моделі є врахування положень
лінгвопрагматичних параметрів професійного дискурсу
й формування
психологічних механізмів мовленнєвої взаємодії. До останніх Т. Асламова
відносить ідентифікацію як уподібнення співрозмовникові за професійними,
соціальними, національною ознаками, емпатію як інтеграцію в досвід іншої
культури й освоєння її комунікативних стереотипів, децентрацію як прийняття
комунікативної мети партнера й урахування його мотивації та рефлексію як
самооцінку й корекцію власної комунікативної поведінки й аналіз комунікативної
поведінки групи.
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Важливість уведення етапу рефлексії до процесу навчання іншомовної
взаємодії підкреслюють також В. Григор’єва і М. Любимова [7], котрі
обґрунтовують триетапну модель навчання: передкомунікативна рефлексія,
комунікація, посткомунікативна рефлексія. Передкомунікативна рефлексія
спрямована на розвиток перцептивних аналітичних умінь, які забезпечують
декодування комунікативної інтенції співрозмовника, та імовірнісного
прогнозування з опертям на засоби вербалізації мовленнєвих тактик і стратегій і
структиви. Власне комунікація охоплює навчально-мовленнєву взаємодію
студентів, спрямовану на оволодіння мовленнєвими тактиками й стратегіями.
Посткомунікативна рефлексія передбачає колективне обговорення у вигляді
групової дискусії ступеня продуктивності комунікації, що відбулася, виявленню
тактичних і стратегічних комунікативних помилок.
О. Тарнопольський [17] відзначає величезний лінгводидактичний потенціал
навчально-проектної діяльності для навчання професійної мовленнєвої взаємодії і
вказує на такі умови його реалізації: інтегрований розвиток всіх видів мовленнєвої
діяльності; забезпечення студентів достатньою інформаційною базою; методична
організованість і тривалість мовленнєвої практики у вигляді поступово ускладнених
вправ з оволодіння полілогом-дискусією з елементами монологу на проміжкових
стадіях проекту; посилення процесуальної мотивації навчання за рахунок надання
автономії студентам щодо обирання змісту й форми мовлення.
Дослідження використовуваних у практиці навчання моделей формування
іншомовної професійно-комунікативної усномовленнєвої компетенції дозволило
встановити невідповідність існуючих умов навчання професійно-комунікативним
потребам студентів на рівнях цілепокладання, визначення підходу до навчання
англомовного усного професійного спілкування та структурування змісту навчання.
3. ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНОГО
ПІДХОДУ ДО УМОВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ІНШОМОВНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО УСНОГО СПІЛКУВАННЯ

Комунікативно-когнітивний підхід до навчання професійно-орієнтованої
іноземної мови набув практичної реалізації в моделях навчання фахівців різних
профілів
читання
(Г. В. Барабанова),
аудіювання
(К. О. Колеснікова;
О. А. Обдалова; В. А. Яковлєва), письма (A. U. Chamot), усного мовлення
(Л. В. Ананьєва; С. С. Дикарева; Н. Л. Драб; Д. І. Ізаренков; К. В. Маркарян).
Необхідність модифікації принципів підходу в моделі навчання іншомовної
професійної взаємодії майбутніх менеджерів зумовлена функціональною
специфікою комунікативної діяльності керівника.
Сучасний фахівець-менеджер повинен володіти вміннями реалізовувати
фатичну й емотивну функції комунікації, створювати позитивне психологічне тло
спілкування, адекватно декодувати комунікативну інтенцію співрозмовника при
рецепції та адекватно висловлювати думку згідно комунікативного наміру при
продукції, умінь аргументації й переконання, володіти мовленнєвим етикетом
міжкультурного професійного дискурсу, бути здатним до корекції комунікативної
стратегії згідно розвитку конкретної професійно-комунікативної ситуації.
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Виходячи із принципу науковості, висувається принцип відповідності змісту
іншомовної підготовки фахівців вищої кваліфікації сучасним досягненням
психолінгвістичних, соціокультурних досліджень у галузі міжкультурної
професійної комунікації (Н. Андронкіна, Л. Босова, Я. Колкер).
Згідно принципів системності й доступності, формулюються правило
інтенсивного формування фонових знань студентів при створенні іншомовної
картини світу й оволодінні іншомовною комунікативною поведінкою
(Г. Барабанова) і положення про рівневий підхід до оволодіння іноземною мовою як
засобом спілкування (С. Ніколаєва). Принцип інтенсивного формування фонових
знань корелює із принципом культурної відповідності (Я. Колкер, R. Martin) та
формує іншомовну міжкультурну компетенцію.
В основі рівневого навчання іноземних мов лежить врахування когнітивних,
емоційних і вольових здатностей тих, кого навчають, розглядання їх як суб’єктів
соціальної дії, спрямованої на вирішення чітких завдань у певних ситуаціях
конкретної сфери діяльності. Виділення рівнів володіння іноземною мовою
орієнтоване насамперед на практичну методику.
У вітчизняній лінгводидактиці [13] мета навчання іноземної мови студентів
нефілологічних спеціальностей визначається як досягнення рівня незалежного
користувача (B2 – Vantage Level). Разом з тим, доводиться доцільність
диференціації цілей навчання за видами мовленнєвої діяльності залежно від
специфіки комунікативних потреб студентів. Так, Г. Барабанова [3] обґрунтовує
необхідність досягнення студентами технічних спеціальностей автономного рівня
(C1 – Effective Operational Proficiency) у професійно-орієнтованому іншомовному
читанні, оскільки рівень B2 не забезпечує можливості розуміння автентичних
спеціалізованих статей у науково-технічній сфері. Для інших видів іншомовної
мовленнєвої діяльності фахівців технічного профілю рівень B2 вважається
комунікативно-достатнім. З. Корнєва [9] і О. Тарнопольський [17] доводять
необхідність і можливість досягнення випускниками нефілологічних спеціальностей
рівнів С1 та С2, достатніх для безперешкодного іншомовного спілкування із
колегами.
Принцип єдності навчання, виховання й розвитку конкретизується принципом
розвитку й удосконалювання когнітивної, мотиваційної й діяльнісної сторін
вторинної мовленнєвої особистості.
Принцип автентичності характеризується полівекторною спрямованістю, з
приводу якої в лінгводидактичній літературі немає повної єдності поглядів.
Вважаємо правомірною систематизацію різних параметрів автентичності
Г. Барабановою [3], яка бачить необхідність реалізації автентичності у трьох
аспектах: підборі автентичного навчального матеріалу, використанні автентичної
методики навчання, створенні автентичного спілкування в автентичнім середовищі.
У такому розумінні принцип автентичності дозволяє реалізувати розроблену
О. Тарнопольським [17] і З. Корнєвою [9] технологію занурення засобами симуляції
професійно-орієнтованої діяльності.
Принцип інтерактивності залишається ключовим принципом будь-якої
модифікації комунікативного підходу, передбачаючи організацію навчально-
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мовленнєвої взаємодії студентів як послідовності інтерактивних, прагматично
орієнтованих вправ у професійно значимих контекстах і ситуаціях ділового
спілкування. Принцип інтерактивності доповнюється принципами когнітивного
розриву й фреймового моделювання навчально-мовленнєвої взаємодії.
Принцип когнітивного розриву (Г. Барабанова, J. Harmer, D. Larsen-Freeman, P.
Ur) співвідноситься з теорією проблемної ситуації (Б. Ананьєв, І. Лернер, С.
Рубінштейн, P. Lindsay), що успішно застосовується в навчанні професійноорієнтованої англійської мови (Task-Based Language Learning, Problem-Solving
Method, Case Studies, Project-Based Method). Цей принцип забезпечує автентичність
когнітивної й комунікативної діяльності.
Принцип фреймового моделювання навчально-мовленнєвої взаємодії згідно
комунікативно-прагматичної моделі професійного дискурсу (О. Азначеєва, Д.
Ізаренков, К. Маркарян, В. Шляхов, G. Kasper) є розвитком принципів
ситуативності (Ю. Пассов, J. Harmer, С. Robinson,) і моделювання типовокомунікативних ситуацій (В. Скалкін). Фрейм і сценарій вводять до
лінгводидактичної моделі мовленнєвої ситуації додаткові параметри: стратегії й
тактики спілкування, альтернативні способи мовленнєвої поведінки в межах одного
сценарію. Тобто фреймове моделювання забезпечує того, хто навчається,
додатковими когнітивно-комунікативними орієнтирами за рахунок властивої
фреймовій ситуації відтворюваності й обізнаності. Це дозволяє комунікантам
прогнозувати сценарні події, вибирати інформацію й засоби її вербалізації, які
найефективніше впливають на адресата. Принцип фреймового моделювання
виявляє значимість навчання мовленнєвих дій, аналізу, розпізнання й уведення в
комунікативний досвід тих, кого навчають, програм мовленнєвої поведінки в
їхньому варіативному мовному оформленні.
Мовленнєві дії, диференційовані за комунікативною інтенцією, є
елементарними ланками фреймової моделі спілкування; макроелементами служать
сценарії, які містять декілька мовленнєвих дій, пов’язаних відносинами залежності
й підпорядкування. Відповідно, мінімальною одиницею навчання іншомовної
усномовленнєвої
взаємодії
при
комунікативно-когнітивному
підході
є
комунікативно-когнітивна й комунікативно-діяльнісна категорія мовленнєвої дії як
методичний аналог мовленнєвого акту (Л. Васецька, М. Вятютнєв). Таке визначення
одиниці навчання виправдане комунікативною природою мовленнєвого акту, який
виступає основною інтенціональною одиницею усного дискурсу й є елементарним
актом-діадою, єдністю цілеспрямованої мовленнєвої дії мовця і слухача (Є. Клюєв,
Г. Колшанський). Мовленнєвий акт є єдністю інтенції (прагматикону), пропозиції
(тезаурусу) й засобу реалізації (лексикону).
Засвоєння студентами типових мовленнєвих одиниць уможливлює формування
ситуативно детермінованих мовленнєвих тактик, які розуміються як програмування
й здійснення мовленнєвих ходів, спрямованих на реалізацію комунікативної інтенції
в межах мовленнєвого акту. Це завдання вирішується на етапі інтегрального
оволодіння діалогічною й понадфразовою єдностями, мікродіалогом і
мікромонологом.
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Таким чином, принципи адекватного врахування типології діалогічного
мовлення й багатоступінчастого підходу до навчання усного спілкування (В.
Скалкін), традиційні для вітчизняної лінгводидактики, зберігають свою
актуальність. При цьому у комунікативно-когнітивному підході типологізація
усного мовлення враховує типологію комунікативних інтенцій і зумовлених ними
іллокутивних сценаріїв. Принцип багатоступінчастого підходу передбачає
послідовне оволодіння тими, хто навчається, мовленнєвим кроком як елементарною
мовленнєвою дією, мовленнєвим ходом як комбінацією мовленнєвих кроків,
мовленнєвою тактикою в рамках мовленнєвого акту і комунікативною стратегією в
рамках комунікативного акту.
Поняття комунікативної мети й комунікативної стратегії реалізуються в
комунікативному акті як послідовності мовленнєвих актів. Так, комунікативна мета
«переконати співрозмовника в необхідності здійснення дії» може складатися з
низки інтенцій: інформувати про план дій (мікромонолог), з’ясувати відношення до
запланованої дії (мікродіалог), аргументувати свою точку зору (мікромонолог),
пояснити переваги рекомендованого способу дій (мікромонолог). Формування
комунікативної стратегії вирішується на етапі оволодіння власно діалогом і
полілогом з елементами монологу з поступовим ускладненням типів мовленнєвої
взаємодії.
Невід’ємним механізмом комунікативної стратегії є використання
метакомунікативних сигналів як окремого об’єкту засвоєння. Комплекс мовних й
мовленнєвих одиниці має метакомунікативні функції: інтонація, ритм, паузація,
особові займенники, вигуки й частки, звертання й контактні формули вітання й
прощання, різні синтаксичні типи речень.
Реалізація принципу фреймового моделювання висуває високі вимоги до
відбору й організації навчального матеріалу. Відбір текстів, які репрезентують
рекурентні сценарії, ускладнюється відсутністю загальновизнаної типології
мовленнєвих дій, різноманіттям критеріїв їхньої класифікації, необхідністю опори
на корпусні лінгвістичні дослідження релевантного дискурсу для визначення
одиниць мовної маніфестації мовленнєвих дій як комунікативного мінімуму тих,
кого навчають.
Принцип фреймового моделювання передбачає організацію навчального процесу
як послідовності інтерактивних вправ у ситуаціях, максимально наближених до
типових ситуацій професійно-мовленнєвої взаємодії. Моделювання мовленнєвої
ситуації покликане: а) забезпечити потребу в мовленнєвому спілкуванні; б) зумовити
мовну маніфестацію бесіди комунікативним завданням, соціально-рольовими
настановами, конкретизацією параметрів міжособистісної взаємодії; в) розвивати
психологічні механізми мовленнєвої міжособистісної взаємодії.
Вмотивування усномовленнєвої взаємодії здійснюється за допомогою
моделювання мовленнєвої ситуації як проблемної, в основі якої лежить когнітивний
розрив у широкому розумінні цього терміна: конфлікту ступеня поінформованості,
інтенцій або оцінок комунікантів. За А. Вербицьким [4], процес мовленнєвої
взаємодії розгортається проблемно за розбіжності цілей, позицій, інтересів або при
неоднозначності інтерпретації інформації, що надходить або породжується.
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Використання проблемної ситуації сприяє навчанню англомовного професійного
спілкування як спільної діяльності, спрямованої на усвідомлення загальної мети
діяльності й формування спільної програми спілкування, вироблення відповідної
стратегії учасників взаємодії й розподіл функцій між ними.
Отже, для організації процесу навчання майбутніх менеджерів іншомовного
професійно-орієнтованого усного спілкування актуальними є такі принципи
комунікативно-когнітивного підходу: міждисциплінарності; інтенсивного опертя на
фонові знання; розвитку й удосконалювання всіх сторін вторинної мовної
особистості; автентичності; рівневого підходу до навчання; багатоступінчастого
підходу до навчання діалогічного мовлення; адекватного врахування типології
діалогічного
мовлення;
інтерактивності;
контекстуальної
обумовленості;
когнітивного розриву; фреймового моделювання. Шляхом адаптації перелічених
принципів до умов навчання майбутніх менеджерів походить є посилення
когнітивно-прагматичної спрямованості навчання іншомовної професійномовленнєвої взаємодії.
ВИСНОВКИ

Методичні особливості формування англомовної лінгвістичної компетенції в
усному мовленні майбутніх менеджерів зумовлені адаптацією принципів
комунікативно-когнітивного підходу до умов навчання майбутніх менеджерів
англійської мови професійного спілкування.
Виявлені методичні особливості включають: урахування перспективних потреб
комунікативної діяльності майбутніх менеджерів; побудову навчального курсу
навколо предметного змісту і прагматично-комунікативних функцій професійного
спілкування; рівневий багатоступінчастий підхід до навчання усного мовлення;
формування когнітивно-семантичних орієнтирів комунікативної поведінки засобами
фреймового моделювання навчально-мовленнєвої діяльності; дотримання
принципів міждисциплінарності, інтенсивного опертя на фонові знання, розвитку й
удосконалювання всіх сторін вторинної мовленнєвої особистості, автентичності,
інтерактивності, контекстуальної обумовленості, когнітивного розриву.
Перспективи подальших наукових розвідок бачимо у виявленні метатемної і
стратегічної спільності комунікативної поведінки фахівців соціальної сфери різних
спеціальностей та визначенні на цій основі змісту й засобів формування вторинної
мовленнєвої особистості фахівця соціальної сфери.
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В статье исследуются методические особенности формирования англоязычной лингвистической
компетенции в устной речи будущих менеджеров. Обоснована целесообразность адаптации принципов
коммуникативно-когнитивного подхода к условиям обучения будущих менеджеров английскому
языку профессионального общения и определены ключевые методические принципы формирования
англоязычной лингвистической устноречевой компетенции будущих менеджеров.
Ключевые слова: методические особенности, англоязычная лингвистическая компетенция в устной
речи, будущие менеджеры, принципы обучения.
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competence in oral speech / I. B. Kamenska // Scientific Notes of Taurida National V. I. Vernadsky
University. – Series: Issues of Secondary and Higher School Education. – 2013. – Vol. 25(65), No.1. – P. 177191.
The article investigates the methodological peculiarities of the future managers’ English linguistic competence
in oral speech. The reasonability of adapting the principles of cognitive-communicative approach to the
conditions of teaching EOP to future managers has been grounded, and key methodological principles of
forming the future managers’ English linguistic competence in oral speech have been determined.
Key words: methodological peculiarities, English linguistic competence in oral speech, future managers,
principles of teaching.
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