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СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 

МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ 

 
Процес навчання майбутніх правознавців за шостим рівнем НРК і першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачає формування концептуальних 
теоретичних знань, практичних умінь і навичок, розвиток критичного, творчого 
мислення, аналітичних здібностей, необхідних для розв’язання складних задач 
та практичних проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає 
застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов [6]. Так, підготовка майбутнього правознавця в 
умовах розвитку юридичної освіти має свою специфіку і включає багато 
аспектів, серед яких дослідники [1; 5; 7; 8; 10] зазначають: розкриття 
духовного, інтелектуального потенціалу особистості; оволодіння іноземною 
мовою професійного спрямування; формування уміння використовувати 
правові знання та передбачати наслідки залежно від власних правових дій; 
розвиток творчих здібностей; опанування теоретичними знаннями в галузі 
права та методологією їх практичного застосування, в тому числі у 
нестандартних ситуаціях; формування інтегральної, загальних і фахових 
компетентностей, дослідницьких і комунікативних навичок; оволодіння 
творчими засобами навчальної та професійної діяльності [1; 5; 7; 8; 10]. 

Цей багатоаспектний процес передбачає доцільний вибір підходів навчання, 
застосування інноваційній технологій і методів активізації навчально-
пізнавальної діяльності та самостійної активності майбутніх правників. 
Саморозвиток і самовдосконалення особистості майбутнього фахівця 
забезпечується й застосуванням стратегій навчання, зокрема в процесі 
вивчення іноземних мов. 

Вагомий внесок у вивченні даної проблеми внесли Г. Каспер, Е. Макаро, 
М. О’Меллі, Р. Оксфорд, Дж. Рубін, А. Чамот та інші. Термін «стратегія» 
інтерпретується як: загальна концепція навчання, що базується на певних 
лінгвістичних, психологічних і дидактичних принципах і визначає підхід до 
навчання, що реалізується на заняттях у вигляді методу або групи методів 
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навчання [4]; операції, які використовуються суб’єктами навчання з метою 
засвоєння, запам’ятовування, відтворення та використання інформації, 
спеціальні дії учня, спрямовані на те, щоб зробити навчання легшим і 
швидшим, приємним, самоспрямованим і ефективним [12]; комбінації 
інтелектуальних прийомів і зусиль, які застосовуються студентами для 
розуміння, запам’ятовування і використання знань про систему мови і 
формування мовних навичок і умінь [2; 4]; здатність студента успішно 
розв’язувати проблеми навчання та спілкування у процесі іншомовної освіти 
[9, c. 265]; спеціальні способи обробки інформації, що покращує розуміння, 
вивчення або відтворення інформації [14, с. 163]. 

В науковій літературі представлені різні класифікації стратегій навчання. 
При вивченні іноземної мови дослідники виокремлюють дві групи стратегій: 
прямі (стратегії запам’ятовування, мнемонічні, когнітивні, компенсаторні, 
стимулюючі) і непрямі стратегії (метакогнітивні; афективні або емоційні; 
соціальні) [2, с. 19; 4, с. 295; 12]. М. О’Меллі і А. Чамот в свою чергу 
визначають метакогнітивні, когнітивні і соціальні стратегії; Р. Оксфорд – 
прямі та непрямі [11; 12]; Х. Стерн – стратегії управління, когнітивні, 
комунікативні, міжособистісні і афективні [13; 14] тощо. На думку В. Борщо- 
вецької стимулюючі стратегії спрямовані на заохочення студентів до опану- 
вання новою інформацією; суть соціальних стратегій дослідники [2; 4; 12] 
вбачають у створенні сприятливого мікросередовища на засадах творчої 
співпраці між мовленнєвими партнерами, у вмінні і бажанні вести бесіду, 
ставити запитання, отримувати інформацію; використання мнемонічних 
стратегій відображається в урахуванні особливостей психічних процесів; 
емоційні стратегії стримують стрес і здійснюють контроль над емоціями під 
час навчання. Справедливо підкреслено [2; 3; 4; 12], що важливе значення в 
процесі оволодіння іноземною мовою, зокрема майбутніми юристами, мають 
когнітивні (процеси, спрямовані на переробку інформації в навчальних цілях) 
і метакогнітивні стратегії (планування і координація процесу навчання), що 
стосуються процесів планування, контролю та оцінювання студентом 
результатів свого навчання; стратегії придбання знань і умінь, збереження 
матеріалу в пам’яті (наприклад, використання ключових слів, угруповання 
слів на підставі різних ознак, повторення і відтворення), стратегії вилучення 
матеріалу з пам’яті; інтерактивні стратегії, що спрямовані на підвищення 
інтенсивності і ефективності оволодіння мовою; інтегративні творчі 
стратегії, що необхідні для самостійного вирішення поставлених 
пізнавально-творчих задач; стратегії управління і планування (цілеполягання, 
контроль власних досягнень навчання, вибір методів і оцінка результатів); 
комунікативні стратегії (комунікативні здібності, вербальні і невербальні 
засоби для здійснення безперервного спілкування), міжособистісні 
(спілкування з носіями мови) тощо[2; 3; 4; 11; 14]. На думку В. Борщовецької, 
когнітивні стратегії використовуються для переробки, зберігання і 
відтворення лексичної інформації, для аналізу, синтезу або трансформації 
навчальних матеріалів. Підкреслено, що зазначені стратегії покликані 
допомогти студентам здійснювати операції з аналізу лінгвістичної інформації, 
диференціації мовних явиш, узагальнення правил вживання певних структур. 
Компенсаторні стратегії, в свою чергу, повинні використовуватися для 
компенсування прогалин у знаннях лексичного іншомовного матеріалу та 
подолання цього дефіциту під час комунікації, для формування у студентів 
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здатності виходити із ускладнених ситуацій через дефіцит мовних чи 
мовленнєвих ресурсів [2]. 

Отже, розуміння сутності стратегій навчання і оптимальне їх використання у 
навчально-виховному процесі, зокрема при вивченні іноземних мов студентами-
правознавцями, забезпечує результативність навчальних досягнень і стимулює 
самостійну активність студентів, робить процес опанування іноземними мовами 
цікавим, самомотивованим і самоспрямованим. 
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