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Постановка проблеми. Переорієнтація 
усього навчального процесу з особистос-

ті викладача на особистість студента як суб’єкта 
своєї власної навчально-пізнавальної діяльності 
передбачає розвиток у нього професійної іншо-
мовної компетентності, формування у нього досві-
ду самонавчання, власних навчальних стратегій 
учіння, зорієнтованих на успішну і продуктивну 
організацію його пізнавальної діяльності безпосе-
редньо під час читання професійно-орієнтованої 
літератури [5, с. 146-151]. В умовах впроваджен-
ня сучасних засобів інформаційно-комунікацій-
них технологій навчання професійного іншомов-
ного спілкування постає проблема пошуку нових 
шляхів розвитку у студентів самоосвітньої ком-
петентності під час його організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням різних аспектів навчання читання 
іншомовних професійно орієнтованих текстів за-
ймалося багато зарубіжних і вітчизняних вче-
них, зокрема психологічні особливості навчання 
читанню іншомовних текстів студентів вищих 
навчальних закладів (О.О. Леонтьев, А.Р. Лурія, 
М.І. Жинкін. І.О. Зимня, З.І. Кличнікова, С.К. Фо-
ломкіна, А.А. Вейзе, Т.М. Дрідзе); формування 
мовленнєвої компетенції у читанні (С.І. Бондар, 
С.К. Філімонова, С.К. Фоломкіна, С.Л. Меріало-
ва, Ю.О. Воропаєва, Н.В. Ульянова, Т.О. Цим-
мерман, Н.В. Васькіна); формування читацької 
компетенції у процесі опрацювання професійно-
орієнтованої автентичної літератури з позиції 
когнітивно-комунікативного підходу (Г.В. Бара-
банова, О.С. Малюга); розроблення методики на-
вчання самостійного читання іншомовних текстів 
(І.Д. Трофімова, І.М. Григоренко, Л.В. Онучак); 
проблеми розширення потенційного словника під 
час читання текстів зі спеціальностей (О.М. Ла-
ріна); навчання читанню фахової іншомовної лі-
тератури з використанням інформаційно-комуні-
каційних технологій (М.Г. Гордієнко, А.Л. Буран, 
М.Г. Бондарєв); навчання читанню і реферуван-
ню тексту (І.К. Зуєва); навчання діалогічного 
мовлення у взаємозв’язку з професійно-орієнто-
ваним інформаційним читанням (Н.Ю. Кабанова).

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Орієнтуючись на основні ви-
моги до компетентності сучасного фахівця, рівня 
його іншомовної підготовки, збільшення кількості 
годин на самостійне оволодіння професійним ін-
шомовним спілкуванням різко зростає необхід-

ність в оновленні змісту організації позааудитор-
ного читання у немовних ВНЗ як ефективного 
засобу розвитку у нього досвіду самонавчання 
у процесі оволодіння професійною іншомовною 
компетентністю. А відтак, здійснення добору 
навчальних матеріалів та розроблення системи 
вправ і завдань під час його організації є пріо-
ритетним завдання викладачів немовних вищих 
навчальних закладів.

Формулювання цілей статті (постановка 
проблеми) – охарактеризувати особливості фор-
мування досвіду самостійної пізнавальної ді-
яльності студентів немовних спеціальностей під 
час організації позааудиторного читання текстів; 
засоби модернізації його змісту в умовах ком-
петентнісної парадигми навчання професійного 
іншомовного спілкування у немовному вищому 
навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Комунікативна іншомовна компетентність май-
бутнього спеціаліста, як важлива умова форму-
вання його професійної підготовки, являє собою 
комплексний особистісний ресурс, що забезпечує 
можливості для ефективної взаємодії учасників 
комунікації у професійному середовищі. А від-
так, концепція навчання професійного іншомов-
ного спілкування має бути зорієнтована на фор-
мування різноманітних освітніх траєкторій його 
здійснення. Безперечно, завдання індивідуаліації 
процесу навчання з метою моделювання власного 
шляху розвитку кожного студента потребує роз-
витку у них самостійної навчально-пізнавальної 
компетентності.

У методиці навчання її розглядають як ком-
петентність, що має складну структуру. Її 
основними компонентами є інтелектуальний, 
організаційно-плануючий, інформаційний, реф-
лексивний й інтерактивний. Інтелектуальний 
компонент інтегрує уміння користуватися при-
йомами: аналітичного мислення (аналізувати 
інформацію, добирати необхідний матеріал, по-
рівнювати і співставляти навчальну інформа-
цію); асоціативне мислення (встановлювати асо-
ціації з явищами і раніше вивченими мовними 
явищами іноземної мови); логічного мислення 
(вибудовувати логіку, яка доказує прийняте рі-
шення, логіку послідовності дій стосовно рішення 
навчального завдання); системне мислення (роз-
глядати увесь матеріал цілісно, з урахуванням 
усіх характеристик); творчого мислення (комбі-
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нувати вже відомі методи і способи рішення на-
вчальних завдань). Організаційно-планувальний 
компонент включає уміння: будувати свій 
освітній маршрут залежно від навчальної за-
дачі; визначати цілі, очікуваний результат 
і етапи виконання навчальної задачі; вибирати 
необхідні засоби і способи рішення навчальної 
задачі; управляти процесом отримання, вико-
ристання, оновлення і удосконалювання знань. 
Інформаційний компонент має у своєму складі 
уміння: добирати необхідну інформацію з різних 
джерел (довідники, тексти, аудіо, мультимедіа); 
використовувати отриману інформацію для рі-
шення навчального завдання; отримувати необ-
хідну інформацію, використовуючи різні засоби 
комунікації; здійснювати різноманітні навчальні 
записи, коротко фіксувати зібрану інформацію. 
Рефлексивний компонент характеризується на-
явністю таких умінь: контролювати виконання 
навчального завдання; перевіряти правильність 
отриманого результату; коректувати виконану 
навчальну задачу; оцінювати результат навчаль-
ної діяльності. Інтерактивний компонент скла-
дається з умінь: навчатися у різних режимах ро-
боти і групової взаємодії; приймати на себе різні 
ролі у процесі групової взаємодії; ураховувати 
особливості партнерів навчальної групи; володі-
ти культурою комунікації [11, с. 55-56]. А відтак, 
виникає гостра необхідність у перегляді способів 
організації самостійної пізнавальної діяльності 
(СПД) студентів під час позааудиторного читан-
ня, зорієнтованого на розвиток у них професійної 
іншомовної компетентності.

У методиці навчання професійного іншомов-
ного спілкування її розглядають як:

• самокеровану діяльність, що полягає: 1) ви-
борі, визначенні студентом мети, предмету і за-
собів її досягнення; 2) у здійсненні практичних 
дій з предметом діяльності, у виборі послідовнос-
ті цих дій для перетворення і отримання нових 
продуктів діяльності; 3) у здійсненні самоконтро-
лю, аналізу і корегування дій та результатів ді-
яльності [8, с. 53-54];

• форму внутрішньої і зовнішньої активності 
особистості, структуровану самим студентом ді-
яльність, яка піддається контролю і корекції по 
процесу і результату, здійснюється під керівни-
цтвом викладача з урахуванням психологічних 
особливостей і особистісних інтересів студентів, 
є засобом їхнього професійного саморозвитку, 
забезпечує інтенсивне функціонування процесів 
самовизначення, самореалізації і саморегуляції 
[3, с. 47];

• система суб’єкт-суб’єктної взаємодії викла-
дача і студента у вигляді конкретного процесу 
отримання знань, навичок і умінь на основі ана-
літико-синтетичної діяльності, яка стимулює на-
вчальну активність студентів, розвиває їхні інте-
лектуальні здібності, професійні навички, уміння 
і потреби у самоосвіті і виражається у діяльнос-
ті більш високого порядку – реалізації функції 
міжкультурної комунікації, що є сучасної метою 
вивчення іноземної мови [1, с. 44].

Розглядаючи позааудиторне читання як 
обов’язковий компонент змісту навчання про-
фесійного іншомовного спілкування, та водночас 
урахування різного рівня мовленнєвої підготов-
леності студентів, його організація повинна бути 

спрямована на забезпечення активного оволодін-
ня ними технікою читання, необхідними лексич-
ними одиницями і граматичними конструкція-
ми, мовленнєвими кліше; розвиток мовленнєвих 
умінь та навичок; формування критичного мис-
лення. Це, у свою чергу, означає, що у контексті 
нових вимог до підготовки фахівця, спроможного 
швидко, якісно і безболісно орієнтуватися у по-
стійно зростаючому інформаційному просторі, 
його організація потребує розроблення нових ди-
дактичних і методичних принципів, які пов’язані 
з реалізацією змістового компоненту навчання 
професійного іншомовного спілкування у не-
мовних ВНЗ. Окрім того, формування у студен-
тів готовності до міжкультурного спілкування 
передбачає оволодіння ними соціокультурними 
знаннями, кроскультурними відмінностями поро-
дження мовленнєвої поведінки представниками 
різних, зорієнтованих на відтворення соціального 
контексту, характерного для тієї чи іншої ситуа-
ції [10, с. 266-271].

Так, відповідно до ролі, яку відіграє викла-
дач під час його організації та з урахуванням 
рівнів готовності до самостійної пізнавальної ді-
яльності, його поділяють на кероване, частково 
кероване та некероване читання [4, с. 93]. Керо-
ване читання – це самостійне читання студен-
тами текстів за завданням викладача (текстів із 
основного підручника / додаткових текстів, тек-
стів для позааудиторного читання – дозованого 
і контрольованого викладачем самостійного чи-
тання текстів, узгоджених з програмою). Част-
ково кероване читання вимагає поєднання осо-
бливостей організації керованого і некерованого 
читання. Прикладом такого читання може бути 
індивідуальне читання текстів, обраних студен-
том повністю самостійно, погоджених з виклада-
чем або ж запропонованих останнім відповідно 
до його рівня навченості та з урахуванням піз-
навальних інтересів. Зазвичай результати цієї 
роботи студент періодично презентує на ауди-
торному чи індивідуальному занятті. Некероване 
читання може здійснюватися на основі самостій-
ного пошуку і добору студентами текстів безпо-
середньо під час організації і проведення ними 
проектної роботи, підготовки до студентської на-
уково-практичної конференції, олімпіади, кон-
курсів тощо.

Звісно, навчання читанню професійно-орі-
єнтованих текстів, їх добір має здійснюватися 
з урахуванням особливостей організації того чи 
іншого дискурсу (юридичного, економічного, со-
ціального тощо). Так, наприклад, юридичний 
дискурс розглядають як специфічний вид ко-
мунікації, який функціонує у різних середови-
щах, а саме: 1) судові засідання; 2) консультація 
(адвокат – клієнт); 3) допит свідка в усній фор-
мі; 4)  законодавчі документи (закони, контрак-
ти, угоди; 5) судові протоколи та рішення суду. 
А відтак, у юридичній сфері виокремлені такі 
його основні типи: 1) законодавчий; 2) усний су-
довий; 3) письмовий судовий; 4) освітньо-право-
вий [7, с. 181-182].

На відміну від юридичного, суспільно-полі-
тичний дискурс завдяки інтеграції рис різних 
типів дискурсу (політичний (аргументативність), 
економічний (термінологія), дипломатичний (офі-
ційний стиль), юридичний (імперативність), по-
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бутовий (високий ступінь актуалізації), художній 
(естетичне навантаження), утворює власну ціліс-
ну систему засобів формування семантико-праг-
матичного змісту, який сприяє створенню та роз-
витку діалогу між владою і суспільством. Його 
характерними рисами є соціально-рольова кон-
фігурація, широта сфер породження та функціо-
нування, зверненість до соціальних та політичних 
проблем суспільства, прагматичне та ідеологічне 
навантаження, спрямованість на оцінку процесів 
сьогодення, їх обміркування [9].

У мові професійного економічного спілкуван-
ня виокремлюють мову економіки, мову еконо-
мічних документів, мову економічної реклами 
тощо, які охоплюють окремі сфери виробництва 
і систему «людина-людина» [12].

Поширення інформаційно-комунікаційних 
технологій урізноманітнює способи оволодіння 
професійною іншомовною компетентністю. Цьому 
сприяє використання як технічних засобів, так 
і нетехнічних засобів навчання. Звісно, провід-
не місце посеред них належить підручнику. Він 
слугує основним засобом організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності суб’єктів загальноос-
вітніх та вищих немовних навчальних закладів 
(В.Г. Редько, Т.К. Полонська, В.М. Плахотник, 
Н.П. Басай; Л. Морська, О.Д. Тарнопольський, 
А.С. Гембарук, І.В. Іванова та ін.), реалізації про-
цесу учіння, результатом якого є не лише на-
буті предметні знання, уміння і навички, способи 
діяльності особистості, але й ключові компе-
тентності, здатність до активної взаємодії з ін-
шими суб’єктами навчально-виховного процесу, 
готовність до самонавчання, до самопізнання 
(А. Зязюн; В.Г. Редько; Н.П. Басай, Т.К. Полон-
ська, М.М. Сидоренко, О.М. Федорова та ін.). Про-
те у світлі компетентнісної парадигми навчання 
зростає необхідність у розробленні засобів, які 
можуть забезпечити здійснення диференціації 
та індивідуалізації процесу навчання.

Розроблений нами посібник «Communicative 
workshop for lawyers» [13] для студентів юри-
дичного факультету передбачає розвиток у сту-
дентів самоосвітньої діяльності під час роботи 
з автентичними текстами, що входять до серії 
Great crimes (John Escott). Апелювання нами 
саме до цієї серії книг пояснюється, перш за все, 
реальністю зображуваних подій; послідовним ха-
рактером викладення матеріалу; ступенем адап-
тованості текстів до рівнів навчальних досягнень; 
можливістю узгодження їх змісту зі змістом на-
вчальної програми з дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням» та наявністю ау-
діокниг у мережі Інтернет.

Під аудіокнигою розуміють художній або не-
художній твір, який поданий у друкованому ви-
гляді з ідентичним записом текстового матеріалу 
на аудіокасеті або ж у форматі МР-2/3. Викорис-
тання аудіокниг впродовж курсу вивчення мови 
пояснюється необхідністю акультурації особис-
тості студента до іншомовного середовища, фор-
мування у нього готовності до успішної інтерак-
ції з представниками різних соціальних груп.

Мовлення, яке виконується виразно, не 
лише сприяє розумінню, але й мимовільному 
запам’ятовуванню інформації, дозволяє розкри-
вати багатозначність контексту через різні шляхи 
прояву почуттів, темп і ритм мовлення акторів. 

Їх методична і дидактична доцільність викорис-
тання під час навчання іншомовного спілкування 
обгрунтована П.І. Сердюковим та М.В. Ляховиць-
ким [6]. Так, 15% інформації запам’ятовується під 
час слухання, 25% – у процесі зорового сприй-
няття, 60% – під час слухозорового сприйняття. 
Як засвідчують результати наших досліджень 
лише 4,2% студентів на початок навчання у не-
мовному ВНЗ мають рівень В1+. А відтак умовою 
успішного формування у студентів досвіду СПД 
під час навчання професійного іншомовного спіл-
кування з метою компенсування відриву у зна-
ннях і уміннях є використання різноманітних 
моделей навчання (фінікійської моделі – down-
top model, китайської – top-down, інтегрованої 
моделі (Cook, 1989) [1].

Впровадження когнітивно-розвивальної мо-
делі навчання професійного іншомовного спілку-
вання, а саме (комунікативно-діяльнісний прак-
тикум) ми розглядаємо як засіб, що має на меті 
оволодіння студентами комплексом навчальних 
стратегій, зорієнтованих на розвиток у них про-
дуктивного досвіду самонавчання, а саме: роз-
виток лінгвістичної компетентності, формування 
металінгвістичних знань, метакогнітивних, когні-
тивних, компенсаторних стратегій читання тек-
сту та оволодіння ними усіма видами мовленнє-
вої діяльності. Формування у них готовності до 
професійного іншомовного спілкування та досві-
ду самонавчання під час її використання доціль-
но здійснювати шляхом ведення інтерактивного 
щоденника (Bailey, 1996; Corti, 1993; І.А. Зязюн).

Варто зазначити, що методика роботи з роз-
робленими нами навчально-мовленнєвими ма-
теріалами передбачає комплексне формування 
у студентів мовної, мовленнєвої, соціокультурної 
та професійної компетентностей. Удосконалю-
вання у студентів навичок і розвиток умінь ви-
користовувати фонові знання (історико-культур-
ного, соціокультурного, соціально-політичного, 
правничого фонів), розвиток у них міжкультур-
ної професійної іншомовної компетентності здій-
снюється під час виконання підготовчих вправ. 
Основна їх мета – стимулювати пізнавальний ін-
терес у студентів до самостійного читання тексту 
та подальшого дослідження і вивчення ними про-
блем, які мають місце у професійній діяльності.

Завдання на текстовому етапі зорієнтовані 
на здійснення у студентів контролю за розу-
мінням змісту прочитаного та удосконалюван-
ня у них лексичних і граматичних навичок 
з використанням когнітивних, компенсаторних 
стратегій навчання.

Виконання вправ і завдань на післятекстово-
му етапі зорієнтовано на розвиток лінгвістичної 
компетентності, розвиток мовленнєвої компетет-
ності у читанні, говорінні, аудіюванні і писемному 
мовленні. Запропоновані нами вправи і завдан-
ня (навчально-мовленнєві ситуації проблемно-
пошукового характеру, навчально-рольові ігри 
професійного спрямування, навчально-мовлен-
нєві проекти культурологічного (написання синк-
вейну, здійснення добору прислів’їв, крилатих 
висловів тощо), професійно-орієнтованого, до-
слідницького характеру, автентичні Інтернет-
проекти можуть бути використані студентами 
з різним рівнем підготовленості та сформованості 
у них пізнавальних інтересів. Їх виконання до-
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зволяє оволодіти студентами різними способа-
ми організації їхньої СПД, сприяє розширенню 
у них філологічного кругозору.

З урахуванням вимог програми для навчан-
ня професійного іншомовного спілкування поміж 
вправ, зорієнтованих на розвиток компетентності 
у писемному мовленні, виокремлені вправи для 
навчання академічного мовлення (реферування), 
у тому числі і вправи, які мають на меті сформу-
вати навички писемного професійного спілкуван-
ня, а саме написання доповідних записок (Reports) 
відповідно до культури носіїв мови, а також за-
вдання, зорієнтовані на написання різного роду 
есе, автобіографії,складання фотороботу.

Наближення навчальної ситуації до природної 
на останньому (варіативно-ситуативному етапі) 
здійснюється за рахунок використання автен-
тичних Інтернет-проектів, зорієнтованих саме 
на зміщення акцентів зі знаннєвої підготовки 
студентів на знаннєво-вміннєво-поведінкову, за 

допомогою якої саме і забезпечуються процеси 
їхнього самостійного оволодіння знаннями, опти-
мального й мобільного їх використання під час 
здійснення творчої за стилем діяльності, форму-
вання їх самих не лише як досвідчених користу-
вачів мовою, але й як професійних криміналістів.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Інтегрований розвиток у студентів усіх 
мовленнєвих умінь і навичок у змісті комуні-
кативно-діяльнісного практикуму, професійно 
вмотивований комунікативний характер вправ 
і завдань, соціокультурний контент, активіза-
ція пізнавальної активності студентів слугують 
основними орієнтирами для організації їхньої 
самостійної пізнавальної діяльності під час на-
вчання професійного іншомовного спілкування 
та формування досвіду СПД. Використання при 
цьому комунікаційно-інформаційних технологій 
дозволяє урізноманітнити шляхи для побудови 
їхньої індивідуальної траєкторії розвитку.
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НОВЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Аннотация
В статье охарактеризованы особенности формирования опыта самостоятельной познавательной дея-
тельности во время организации внеаудиторного чтения текстов; средства модернизации его содер-
жания в условиях компетентносной парадигмы обучения профессионального иноязычного общения 
в неязыковом высшем учебном заведении.
Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, самостоятельная познавательная 
компетентность, внеаудиторное чтение, компетентносная парадигма обучения, профессиональное ино-
язычное общение.
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NEW MEANS OF FORMING THE EXPERIENCE OF INDEPENDENT COGNITIVE 
ACTIVITYIN THE PROCESS OF ORGANIZING EXTRACURRICULAR READING  
IN NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Summary
The peculiarities of forming the experience of independent cognitive activity during organizing 
extracurricula reading of the texts and the means of modernizing its content in the conditions of the 
competence paradigm of teaching professional foreign communication in non-linguistic educational 
establishments are analyzed in the article.
Keywords: independent cognitive activity, independent cognitive competence; extracurricular reading; 
competence paradigm of teaching; professional foreign communication.


