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У статті розглядаються прикладні аспекти побудови інтегративної системи навчання майбутніх 
філологів японського академічного мовлення у контексті інтеграції як загальнотеоретичної проблеми в 
лінгводидактиці іноземних мов. Проаналізовано різноманітні рівні інтеграції, які б задовольнили запит 
студентів і викладачів щодо цілісності процесу засвоєння японського академічного мовлення. Досліджено 
міждисциплінарну інтеграцію навчання японського академічного мовлення. Визначено змістову інтеграцію 
як компонент формування япономовної академічної грамотності. Інтеграція видів мовлення у навчанні 
японської мови для академічних цілей розглядається автором як невід’ємна умова ефективного навчання 
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Постановка проблеми. Оскільки суспіль-
не життя нашої країни зазнає значних 

змін, пов’язаних із розвитком ринкових відно-
син, процесами глобалізації, євроінтеграції та ін-
форматизації суспільства, сьогодні мовна освіта 
в українських вишах потребує реформування 
фундаментальних положень. Актуальними в су-
часних умовах стають ідеї інтеграції різноманіт-
них рівнів в процес навчання іноземних мов з 
метою його оптимізації. Навчання японської мови 
як іноземної у вишах України не є виключенням, 
оскільки інтерес до її вивчення стрімко зростає, 
а методика навчання японської мови потребує 
удосконалення. 

Аналіз останніх публікацій вказує на існу-
вання досліджень інтеграції як загальнотеоре-
тичної проблеми в лінгводидактиці іноземних 
мов. А. Ятайкіна розробила рівневу модель ін-
теграції в навчанні [10], шляхи міждисциплі-
нарної інтеграції досліджували А. Єремкін [4] 
та В. Пєшкова [9]. Відомий японіст В. Алпатов 
досліджував взаємозв’язок суспільних процесів 
та необхідності знання іноземної мови і ствер-
джував, що соціолінгвістичні явища зумовлені 
психологічними особливостями представників 
японського суспільства [2]. Російська дослідниця 
І. Короткіна пропонує реалізовувати інтеграцію 
навчання академічного письма і говоріння [6].

Метою статті є аналіз питань інтеграції як 
загальнотеоретичної проблеми в лінгводидактиці 
іноземних мов для побудови засад інтегративної 
системи навчання майбутніх філологів японсько-
го академічного мовлення в умовах магістратури 
вишів України. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
розпочнемо з виділення головних умов навчан-
ня студентів-філологів в умовах магістратури. 
У магістратурі студент здобуває науковий сту-
пінь, який засвідчує цінність його дослідження 
для певної галузі знань. Магістратура – це ланка 
багаторівневої університетської системи навчан-
ня. Користуючись висловлюванням «навчання 
в умовах магістратури», ми свідомо наголошує-

мо, що ці умови не є простим виконанням на-
вчального плану, пропонованого університетом 
для магістрів. На нашу думку, поняття «умови 
магістратури» охоплює низку вимог до студен-
та-магістранта й викладача, а також керівника 
магістерського проекту, окреслюють особливості 
навчального процесу майбутніх магістрів. Тобто, 
навчання в умовах магістратури, як ми його роз-
глядаємо в дослідженні, це процес, у якому:

• організовано дослідницьку діяльність магі-
странта;

• забезпечено отримання теоретичних знань 
та прикладних умінь для проведення досліджен-
ня завдяки набору навчальних дисциплін та кон-
сультативній діяльності наукового керівника;

• ознайомлено магістранта з методологією на-
укового пошуку;

• розвинуто академічну грамотність магістран-
та до рівня, який дає йому змогу брати участь у 
поточному навчанні, репрезентувати результати 
дослідження публічно, поширювати свої наукові 
ідеї, конкурувати в науковій діяльності.

Важливу роль у навчанні магістрантів віді-
грає уміння педагога керувати опрацюванням 
наукових джерел та написанням магістерської 
роботи. Магістрант повинен демонструвати го-
товність до науково-дослідної роботи, глибо-
кі філологічні знання, оригінальність мислення, 
мати власні ідеї, бути незалежним в оцінках на-
укових шкіл, положень. Крім того, академічний 
дискурс обумовлює використання магістрантами 
і викладачами хеджингу (за Кеном Хайлендом). 
«Hedging» – використання лінгвістичних засо-
бів пом’якшення категоричності висловлюван-
ня, посилення модальної конотації, вживання 
епістемічної лексики (гадаю, можу передбачити, 
можна сказати, пропоную один з варіантів) [13]. 
Тексти японського академічного дискурсу є ціл-
ком репрезентативними зразками використання 
хеджингу в академічному мовленні. Отже, на-
вчання в умовах магістратури вимагає від сту-
дентів і викладачів неабиякого стратегічного 
досвіду організації процесу пізнання, визнання 
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цінності академічної грамотності в особистісно-
му розвитку, стрункої методичної системи на-
вчання, бажання збагатити навчальний процес 
творчими ідеями і здійснювати наукову роботу в 
колективній співпраці.

Скориставшись досягненнями загальної ди-
дактики, які надають поняттю інтеграції різно-
бічного тлумачення, звернемося до прикладної 
сфери навчання іноземної мови, в якому це по-
няття постає на визначених рівнях. У практиці 
навчання іноземних мов горизонтальна інтегра-
ція охоплює окремі теми, які є предметом до-
слідження різних наукових галузей, дисциплін, 
навчальних курсів. Вертикальна інтеграція три-
ває у межах одного заняття, навчального курсу, 
якщо залучається різногалузевий матеріал, для 
вивчення якого пропонуються завдання із збіль-
шенням рівня складності.

У спеціальній літературі українською і ро-
сійською мовами часто цитують рівневу модель 
інтеграції в навчанні, розроблену Аллою Ятай-
кіною [10, с. 10–15]. Вона вважає, що інтегрована 
система навчання повинна охоплювати: тематич-
ну інтеграцію (два-три навчальні предмети роз-
кривають одну й ту саму тему); проблемну інте-
грацію (одне проблемне питання розглядається 
у межах кількох навчальних курсів, предметів); 
концептуальну інтеграцію (одна концепція роз-
глядається із позицій різних наукових галузей); 
теоретичну інтеграцію (взаємодоповнення різних 
теорій у відображенні картини явища).

Спираючись на практичний досвід навчан-
ня іноземної мови студентів та теоретичні уза-
гальнення учених, ми визначили рівні інтеграції, 
які б задовольнили запит студентів і викладачів 
щодо цілісності процесу засвоєння мови. Інтегра-
тивна система реалізовується на рівнях: 

• інтеграція міжгалузевих і міждисциплі-
нарних знань, умінь і навичок [12, с. 151-168; 
14, с. 8–10; 15, с. 7-13]. Цей рівень є ґрунтовно 
опрацьованим в українській і зарубіжній науці. 
Науковим підґрунтям цього рівня інтеграції слу-
гує позиція теоретиків про неможливість ціліс-
ного сприйняття світу і формування коректної 
картини реальності у процесі навчання, яке здій-
снюється в межах відокремлених одна від одної 
дисциплін [1, с. 93; 3]. Не можна заперечити, що 
інтеграція навчальних дисциплін і синтез науко-
вих знань складатиме тенденцію у лінгводидак-
тиці сьогодення і майбутнього, адже цілісність 
картини світу мовної особистості спонукає до 
цього. Але міжпредметні зв’язки і посилання на 
різні галузі науки, використання даних одного 
предмета на заняттях з іншого ще не означають, 
що міжгалузева інтеграція в навчанні відбула-
ся. Тут варто згадати висновок авторитетного 
дослідника міждисциплінарних зв’язків у ВНЗ 
Анатолія Єремкіна про три шляхи міждисциплі-
нарної інтеграції: інформативний, репродуктив-
ний, проблемний і дослідницький [4]. Використо-
вуючи цю класифікацію, ми визначили, що:

• інформативний шлях міждисциплінарної 
інтеграції навчання японського академічного 
мовлення реалізується на основі текстів із між-
галузевим науковим змістом. Наприклад, текст 
конспекту про використання спеціальної лексики 
міститиме інформацію із психології, кібернети-
ки, статистики, яка стосується причин називання 

поняття певним словом та частотності його ви-
користання;

• репродуктивний шлях такої інтеграції у 
японській лінгвометодиці проявляється у повто-
ренні й відтворенні, використанні, зіставленні, 
перенесенні даних однієї науки в галузь мови і 
мовлення. Наприклад, аудіювання мовлення двох 
науковців для визначення композиції передбачає 
знання їхньої теми, яка може належати до істо-
ричної, природничої, математичної наук. 

• проблемний шлях міждисциплінарної інте-
грації помітний у проблемних питаннях і стиму-
лах їхнього розв’язання. Наприклад, завдання 
знайти спільне і відмінне у структурі й мовному 
оформленні академічних текстів різних наукових 
галузей є проблемним для магістрантів, тому що 
читання й аналіз цих текстів розширює їхні фо-
нові знання, а логічна операція порівняння по-
требує удосконаленого академічного мовлення.

• дослідницький шлях міждисциплінарної ін-
теграції характеризується самостійністю студен-
тів. Найкраще для цього підходить метод про-
ектної роботи. Вивчати мову у ході підготовки до 
міжнародного фестивалю, до змагань на вираз-
не читання японської поезії, до організації магі-
странтами шкільних уроків означає досліджува-
ти нові аспекти зв’язків наукових знань.

Часто в ході міжпредметної інтеграції фор-
мується низка «міжпредметних понять» (за Ва-
лентиною Пєшковою) [9, с. 254-255]. Пояснимо це 
так: одне й те саме поняття, яким оперують різні 
дисципліни, починає наповнюватися новим зміс-
том, стає науковим об’єктом із різними ознаками, 
втрачає однозначність. Зокрема поняття «сим-
вол» і «знак» втратили свою монопредметність 
й однозначність, проте набули міжгалузевих ха-
рактеристик у математиці, філософії, лінгвістиці.

Крім того, знання окремих наук залучаються 
у комплексні взаємовідношення, на основі яких 
формуються нові галузі знань. У результаті ви-
никають блоки навчальних дисциплін. Так виник 
блок «Японістика» як сукупність наукових дис-
циплін, що вивчають мову, літературу, історію, 
культуру, етнографію, економіку, філософію 
Японії. Володимир Алпатов наголошував, що до-
слідження суспільних процесів неможливе без 
знання мови, а соціолінгвістичні явища зумовле-
ні психологічними особливостями представників 
японського суспільства [2, с. 4].

Але найважливішим є те, що міждисциплі-
нарний рівень системи навчання означає, що 
знання й уміння магістрантів-філологів можуть 
бути перенесені з однієї галузі науки до іншої, 
а в результаті синтезуються нові знання і вмін-
ня. Це є ознакою професіоналізму і свідченням 
успішності навчання. Формування професійних 
якостей магістрантів-японістів відбувається, на 
нашу думку, саме у процесі оволодіння міжпред-
метними поняттями. А процес формування уза-
гальнених професійних умінь починається тоді, 
коли здійснюється перенесення уміння з однієї 
дисципліни до іншої. 

• інтеграція змісту навчання мови. Така ін-
теграція передбачає взаємопроникнення змісту 
різних дисциплін, що спрямоване на формування 
комплексного знання, універсальних умінь (на-
приклад, аналітичних), створення цілісного уяв-
лення про світ, а також віднайдення спільної 
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змістової платформи, яка зумовлює різні комбі-
нації знань. Крім того, це інтеграція різних рівнів 
змісту однієї дисципліни. Наприклад, лексико-
семантичний рівень мови є змістовим центром 
для концентричної моделі навчання фонетики і 
морфології [5, с. 185-197].

У нашому дослідженні змістова інтеграція по-
стає у синтезі: 

• змісту окремих понять про знак, ієрогліф, 
граматичні одиниці, визначень мовних одиниць 
та правил їхнього вживання, структурних еле-
ментів частиномовної парадигми. 

• тем, концепцій, теорій лінгвістики;
• міждисциплінарних і фонових знань, які на-

лежать до психолінгвістики, соціолінгвістики, те-
орії перекладу, лінгвокомпаративістики.

• інтеграція видів діяльності (слухання і чи-
тання; писемного й усного мовлення). Інтеграція 
видів мовлення у навчанні є загальноприйня-
тою вимогою лінгводидактики в Україні та світі. 
У статутах коледжів Каліфорнійського універ-
ситету для студентів, які вступають на наукові 
спеціальності, заявлено, що протягом навчання 
вони повинні набути академічної грамотності «у 
читанні, письмі, вміннях слухати, говорити, кри-
тично мислити, користуватися технологіями» 
[11]. Причому суперечливим є не сама потреба 
навчання усіх видів мовлення у взаємозв’язку, а 
те, настільки читання та аудіювання є рецептив-
ною діяльністю. Зокрема Сергій Ламзін переко-
нує, що аудіювання оформлює зворотний зв’язок 
говоріння, а читання є відповідною формою відо-
браження процесу письма [8, с. 19–30]. 

У нашому дослідженні ми встановили за ви-
хідні положення:

• читання і письмо є головними засобами вер-
бального академічного спілкування у писемній 
формі і водночас рецептивними і продуктивними 
видами мовлення;

• читання спрямоване на усвідомлене сприй-
няття тексту, розуміння розкриття змістових 
зв’язків, передавання особистісного смислу;

• письмо також пов’язане із створенням влас-
ного висловлювання, передаванням інформації 
та емоцій; 

• говоріння й аудіювання є засобами вербаль-
ної комунікації в усній формі, причому водночас 
рецептивною і продуктивною діяльністю мовця;

• аудіювання вимагає значних зусиль мовця 
і масиву тематичних знань, а також напруження 
пам’яті і мисленнєвої діяльності;

• комплексність, взаємопов’язаність, взаємо-
зумовленість усіх видів мовлення є основою ін-
тегративного рівня системи навчання японського 
академічного мовлення магістрантів.

Як правило, моделі організації інтегративної 
пізнавальної діяльності ґрунтуються на стиму-
лах окремих діяльнісних стратегій, які регулю-
ють навчальний процес. Їх прийнято називати 
рецептивно-продуктивними. Процес навчання 
мови у такому тлумаченні є реалізованим інте-
гративним проектом цих стратегій. При цьому 
дослідники все одно розпочинають створення 
інтегративних моделей навчання із пропозицій 
створення окремих комплексів аудіювання, чи-
тання, письма й говоріння і намагаються знайти 
шляхи їхньої взаємозумовленості. Зокрема Іри-
на Короткіна пропонує реалізовувати інтеграцію 

навчання академічного письма і говоріння за та-
кими напрямками:

а) концепція академічного письма і критерії 
оцінки академічного есе на основі автономної і 
дисциплінарно орієнтованої моделі;

б) мова академічного тексту, стиль і лексика 
усної і писемної комунікації;

в) академічна грамотність створення і вживан-
ня термінів, визначень в академічному мовленні;

г) структура, композиційні ознаки академіч-
ного тексту, логічний порядок висловлювань, на-
зва і параграфи;

д) анотація і резюме академічних текстів; 
е) читання і письмо, зв’язок між автором і 

адресатом;
є) гіпотеза, оформлення наукової пропозиції;
ж) складне речення в академічному тексті, 

сигнали переходу [6]. Незважаючи на певну не-
вмотивованість посиленої уваги до анотації і ре-
зюме за відсутності інших академічних жанрів 
у навчальній системі, а також відчутне перева-
жання роботи з писемною формою академічного 
мовлення, а не з усною, ми вважаємо ці шляхи 
інтеграції різних видів мовлення, різних при-
йомів їхнього навчання, різних композиційних 
форм академічних текстів цілком придатними 
для навчання японського академічного мовлен-
ня магістрантів;

• інтеграція методів, прийомів, організаційних 
форм навчання. Ефективну модель інтеграції на 
рівні методів і прийомів навчання іноземних мов 
запропонувала Ольга Борщова. Відповідно до цієї 
моделі, доцільно впроваджувати інтегративні ме-
тодичні комплекси трьох типів: пізнавально-до-
слідницькі (дослідження, реферування, проект), 
комунікативно-проблемні (дискусія, дидактич-
на гра, евристична бесіда); проблемно-пошукові 
(презентація, веб-квест, блог) [3, с. 5-8]. Цей рі-
вень інтеграції, як ми його розглядаємо, охоплює 
комплексну єдність:

• методів контролю, самоконтролю, діагнос-
тики; 

• прийоми стимулювання пізнавальної діяль-
ності;

• інтерактивні, інформативні, пошукові, про-
блемні методи;

• групові та індивідуальні форми навчання.
Результатом дослідження Віктора Крючко-

ва стало твердження про необхідність розгляду 
інтеграції як номенклатури взаємозалежних єд-
ностей. До цієї номенклатури віднесено єдності 
всіх визначених нами рівнів, зокрема когнітивна 
єдність, мовленнєва або комунікативна єдність, 
мовно-функціональна єдність, методична єдність, 
тематична єдність, концептуально-поняттєва 
єдність, прагматична єдність, змістова єдність, 
єдність форм вираження, єдність видів грамот-
ності, єдність розуміння, компетентнісна єдність, 
процесуально-стратегічна єдність [7]. У лінгводи-
дактиці інтеграція як процес і результат сприяє 
розкриттю інтелектуально-когнітивного потен-
ціалу обох суб’єктів навчального процесу (ви-
кладача і студента), створює особливі умови для 
самореалізації їхніх особистостей, розвиває ко-
мунікативні вміння, здатність до співпраці. 

Інтегративні засади системи навчання акаде-
мічного японського мовлення складають такі вза-
ємодоповнювальні елементи:
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• базисні інтегративні компоненти (групи 
жанрів академічного мовлення у комунікативній 
ситуації);

• навчальні цілі (опанування усіма видами 
мовлення (слухання, читання, писемне й усне 
говоріння) у межах базових інтегративних ком-
понентів;

• методи, прийоми, засоби навчання слухан-
ня, читання, продуктивного мовлення;

• методичне забезпечення навчання (опори, 
завдання, тексти, вправи).

На основі аналізу інтеграції як загальнотео-
ретичної проблеми в лінгводидактиці іноземних 
мов можна зробити висновки, що інтегративна 
система навчання майбутніх філологів японсько-

го академічного мовлення в умовах магістратури 
вишів України буде ефективною за умови впро-
вадження у навчальний процес міждисциплі-
нарної та змістової інтеграції, а також інтеграції 
видів мовлення у навчанні японської мови для 
академічних цілей. Також такі рівні інтеграції 
задовольнятимуть запит студентів і викладачів 
щодо цілісності процесу засвоєння японського 
академічного мовлення. Пропозиціями удоско-
налення процесу формування вмінь академічної 
грамотності майбутніх філологів-японістів слу-
гуватиме розроблення відповідної інтегративної 
системи навчання майбутніх філологів японсько-
го академічного мовлення із урахуванням усіх 
необхідних умов ефективного навчання.
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ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ИНТЕГРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ ЯПОНСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Аннотация
В статье рассматриваются прикладные аспекты построения интегративной системы обучения буду-
щих филологов японской академической речи в контексте интеграции как общетеоретической про-
блемы в лингводидактике иностранных языков. Проанализированы различные уровни интеграции, 
которые удовлетворили бы запросы студентов и преподавателей относительно целостности проце-
са обучения японской академической речи. Исследовано междисциплинарную интеграцию обучения 
японской академической речи. Определено содержательную интеграцию как компонент японоязычной 
академической грамонтости. Интеграция видов речевой деятельности в обучении японскому языку для 
академических целей рассматривается автором как неотъемлемое условие эффективного обучения 
будущих филологов японской академической речи.
Ключевые слова: интеграция, система обучения японской академической речи, студенты-филологи. 
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APPLIED ASPECT OF THE INTEGRATIVE SYSTEM OF TEACHING  
FUTURE PHILOLOGISTS ACADEMIC JAPANESE

Summary
Practical aspects of building integrative system of teaching the future philologists academic Japanese in 
the context of integration as a general theoretical problem in foreign language didactics were considered. 
Various levels of integration that would satisfy the needs of students and teachers concerning completeness 
of the process of teaching academic Japanese were analyzed. Interdisciplinary integration of teaching 
academic Japanese was studied. Meaningful integration as a component of academic Japanese literacy 
was defined. Integration of the kind of speech activities in to the process of teaching Japanese language 
for academic purposes regarded by the author as an essential condition for the effective teaching of the 
future philologists academic Japanese.
Keywords: integration, the system of teaching academic Japanese, students-philologists.
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ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА НА СУДНІ В НАУКОВІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
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Херсонська державна морська академія

У статті здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури присвяченої проблемі 
лідерства. Досліджено наукові підходи до проблеми лідерства (у тому числі й на судні). Визначе-
но лідерські якості як складові лідерства. Окреслено подальші перспективи наукового вивчення 
лідерських якостей суднових офіцерів.
Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, суднові офіцери.
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Постановка проблеми. У період реформу-
вання вітчизняної економіки та поступо-

вого її входження в міжнародний простір осо-
бливого значення набуває професійна підготовка 
в українських вищих морських навчальних за-
кладах високопрофесійних суднових офіцерів. 
У цих умовах світові стандарти міжнародного 
судноплавства вимагають від фахівців управлін-
ського рівня наявності не лише суто технічних 
знань, а розвитку психологічних якостей, що за-
безпечуватиме на судні їх ефективне лідерство 
як однієї з основних умов забезпечення безпеки 

судноплавства на всіх його етапах. Саме тому, 
за загальновідомими міжнародними морськими 
стандартами ISO9000, проблему лідерства визна-
чають другої за значимістю з восьми основних 
визначених принципів безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом науковці звертають особли-
ву увагу на проблему лідерства, над якою тією 
чи іншою мірою працювали багато дослідників. 
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