
«Молодий вчений» • № 5.1 (69.1) • May, 2019 р. 220

© Ченківська Н.В., 2019

УДК 378.37.01/.09
Ченківська Н.В.

Національна академія внутрішніх справ

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: 
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
Анотація. У статті висвітлено основні теоретичні підходи до методів навчання іноземної мови. Автор 
аналізує принципи удосконалення комунікативних навичок та здібностей. Детально розглядаються мето-
ди впровадження різноманітних технологій удосконалення комунікативних навичок майбутніх поліцей-
ських. Особлива увага приділяється вивченню міжнародно-правової термінології. Автор робить висновок, 
що підвищити якість викладання іноземної дозволить інтенсифікація процесу навчання, упровадження 
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Українське суспільство сьогодні стрімко змі-
нюється: стає відкритішим, активнішим 

у політичній сфері та у захисті власних прав і сво-
бод. Тому виник потужний суспільний запит на до-
корінні зміни у правоохоронних органах держави. 
Суть реформування Національної поліції поля-
гає в тому, що поліція стає не тільки захисником 
прав та свобод і законних інтересів громадян, але 
й забезпечує публічну безпеку, надаючи послуги 
в правоохоронній сфері, ґрунтуючи свою діяльність 
на принципах деполітизованості, верховенства за-
кону, ринкової економіки і толерантності стосовно 
культурних, релігійних та етнічних груп. 

Постановка проблеми. У сучасному україн-
ському суспільстві, що прагне увійти до Спільно-

ти європейських країн з розвиненою економікою 
та державно-громадськими інститутами, з ефек-
тивною демократичною політичною системою 
захисту прав і свобод кожного громадянина, по-
ліція повинна виконувати переважно сервісну 
функцію, фактично надаючи комплексні соці-
ально орієнтовані послуги населенню. Одним із 
найважливіших напрямів у реформуванні сис-
теми МВС України, як зауважила М. Горська, 
є процес першочергових змін у професійному 
навчанні та службовій підготовці поліцейських  
(зокрема професійний відбір та навчання) [3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливої ваги в контек-
сті реформування правоохоронних органів на-
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буває якісна підготовка майбутніх працівників 
поліції, зокрема їх навчання англійської мови. 
Реформування вітчизняної правоохоронної сис-
теми спирається на кращий світовий досвід. По-
ліцейські системи розвинутих країн світу, на-
самперед таких, як Франція, Велика Британія, 
США, Італія, Канада, Австрія, Японія, Німеччи-
на, мають довготривалу історію, великий досвід 
боротьби зі злочинністю й охорони громадсько-
го порядку, тісні взаємозв’язки між собою. Мо-
вою спілкування між поліцейськими цих країн 
є англійська. У цьому контексті роль викладача 
іноземної мови у закладах вищої освіти підвищу-
ється, а вибір найбільш ефективної методики ви-
кладання стає доволі актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи спілкування, розвитку кому-
нікативних умінь та навичок вивчали науковці 
різних галузей, зокрема у сфері мовознавства 
(Ф. Буслаєв, О. Потебня), психології (Л. Ви-
готський, П. Гальперін, І. Зимня, М. Жинкін, 
О. Леонтьєв), методики (Н. Бабич, О. Біляєв, 
М. Вашуленко, Т. Донченко, О. Тарнопольський), 
педагогіки (В. Гриньова, В. Кан-Калік, Л. Рибал-
ко, Л. Пасько, Т. Щербан) та ін. Т. Астапова кон-
статує, що модифікації комунікативного підходу 
до навчання іноземних мов сьогодні вивчають 
у лінгводидактичній комунікативно-когнітив-
ній парадигмі (Г. Барабанова, І. Бім, Л. Босова, 
С. Шатілова, A. Джонс та ін.); у напрямку когні-
тивно-комунікативно підходу до навчання про-
фесійно орієнтованої іноземної мови в моделях 
навчання різних видів мовленнєвої діяльності: 
читання (Г. Барабанова, Г. Губіна), аудіювання 
(О. Колеснікова, В. Яковлєва), писемного мов-
лення (A.U. Chamot), усного мовлення (Л. Ана-
ньєва, С. Дикарева) [1].

Основне завдання статті – з’ясувати основні 
теоретичні підходи щодо методів удосконалення 
комунікативних умінь та навичок у процесі на-
вчання іноземній мові майбутніх поліцейських.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Останнім часом у закладах вищої освіти Укра-
їни процес навчання іноземних мов активізується 
шляхом упровадження різноманітних технологій 
навчання, які базуються на свободі вибору сту-
дентів та слухачів щодо форм і методів навчання. 
Методика навчання іноземної мови як наука на-
копичила чимало дієвих підходів для засвоєння 
чужих мов, які, однак, мають як переваги, так 
і недоліки. Наведемо нижче ключові з них.

Основним способом навчання іноземних мов 
здавна було читання і переклад. Приблизно у се-
редині ХХ ст. на основі такого підходу сформу-
вався граматико-перекладний метод опануван-
ня іноземних мов. Ключовим при такому методі 
є вивчення граматики, що дозволяє розуміти на-
самперед тексти іноземною мовою. Викладач по-
яснюють граматику найчастіше рідною мовою, 
виправляючи помилки учнів. Однак формуван-
ня розмовних навичок при цьому залишається 
доволі неефективним. При використанні свідо-
мо-порівняльного методу (Л. Щерба) зусилля 
викладача спрямовані на свідоме оволодіння 
мовою учнями (осмислення правила, а не меха-
нічне вироблення навику; усвідомлюване ово-
лодіння мовою). У контексті аудіолінгвального 
методу (Ч. Фріз, Р. Ладо) спочатку учень багато 

разів повторює почуте слідом за викладачем або 
за фонограмою, і тільки після цього учень може 
говорити одну-дві власні фрази, а все інше скла-
дається з повторів. Однак при цьому роль учня 
пасивна, смислові сказаного приділяють мало 
уваги, відсутня «жива» взаємодія учня і викла-
дача. За використання методу свідомого оволо-
діння кодом (Н. Хомський) основні зусилля ви-
кладача і учнів зосереджені на здатності носія 
мови створювати граматично правильні послі-
довності мовлення і не створювати граматично 
неправильні. У рамках методу фізичної реакції 
(Дж. Ашер) основним для засвоєння мови є те, 
що людина «пропустила через себе», тобто емпі-
ричний підхід. Учень спочатку пасивно засвоює 
лексику і граматику іноземної мови, слухаючи 
викладача, читаючи тексти. Пізніше учень по-
винен реагувати на почуте чи прочитане інозем-
ною, але реагувати тільки дією. Так, починають 
вивчати мову із засвоєння лексем на позначення 
фізичних рухів. Великий потік інформації вима-
гає застосування таких методів навчання інозем-
них мов, які дозволяють у стислі строки надати 
слухачам досить ґрунтовні знання, забезпечити 
високий рівень опанування та закріплення ма-
теріалу на практиці.

Усі ці методи актуальні, важливі, досить ді-
єві за конкретних обставин і з урахуванням ін-
дивідуальних здібностей студентів, слухачів 
та учнів. Проте варто зауважити, що все ж на 
сьогодні найбільш ефективним є комунікативно 
орієнтовані концепції, адже усі вони спрямовані 
на швидке і якісне формування найперше роз-
мовних умінь і навичок. Серед них найбільшою 
популярністю, за спостереженням А. Гін, корис-
туються комунікативна, проектна, інтенсивна 
і діяльна методики [2].

На сучасному етапі найбільше поширення 
у викладанні іноземних мов отримав комуніка-
тивний підхід (спілкування, обмін інформацією), 
основними принципами якого є такі:

– ті, хто навчається, вивчають мову і почина-
ють володіти нею, спілкуючись цією мовою;

– мова є функціональним засобом реалізації 
мовленнєвих навичок того, хто говорить (пише);

– в центрі уваги – особистість учня;
– оволодіння мовою повинно проходити в ході 

творчої діяльності, яка стимулює пізнавальну 
активність учнів;

– курс навчання мові повинен бути зорієнто-
ваний на задоволення мовленнєвих потреб пев-
ної категорії тих, що навчаються [9].

Спілкування визначають як один із проявів 
соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін 
думками, почуттями, волевиявленнями з метою 
інформування [13, с. 346]. Сукупність стандар-
тів культурної поведінки, етичних і естетичних 
норм у використанні вербальних і невербаль-
них засобів комунікативної взаємодії називають 
«технікою спілкування» [13, с. 346]. Комуніка-
цію (від лат. communicatio – єдність, передача, 
з’єднання, повідомлення, пов’язаного з дієсловом 
лат. communico – роблю спільним, повідомляю, 
з’єдную, похідним від лат. communis – спільний) 
тлумачать як процес обміну інформацією (фак-
тами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між 
двома або більше особами [11]. Загалом кому-
нікацією, тобто спілкуванням, можна вважати 
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взаємодію людей, за якої вони впливають один 
на одного (емоційно, інформаційно тощо). При 
цьому оволодіння комунікативними уміннями 
та навичками з іноземної мови визначається 
наявністю «комунікативної компетентності» як 
базисного поняття методики викладання мов 
у закладах вищої освіти, а комунікативну компе-
тентність варто розуміти як здатність встановлю-
вати і підтримувати необхідні контакти з людьми 
[4]. Комунікативна компетентність є системою 
внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: пози-
ції спілкування, ролей, стереотипів, установок, 
знань, умінь і навичок. Ефективне спілкування 
завжди передбачає спонтанний і творчий про-
цес, тому ефективне спілкування – це спілку-
вання, що розвиває [12, с. 107]. Комунікативна 
компетентність – це спроможність встановлю-
вати і підтримувати необхідні контакти з інши-
ми людьми, яка включає уміння розширювати  
(або звужувати) коло спілкування, розуміти парт-
нера по спілкуванню, прогнозувати наслідки різ-
номанітних комунікативних ситуацій [8, с. 11].

У свою чергу, професійна комунікативна ком-
петентність – складне психологічне утворення, 
що формується на базі комунікативної компе-
тентності людини в умовах конкретної фахової 
діяльності, що можна уявити у вигляді системи 
значимих для працівника відносин, умінь і на-
вичок спілкування [8, с. 12].

Погоджуємося з думкою О. Іванової, яка ствер-
джує, що розвиток англомовних комунікативних 
умінь студентів передбачає необхідність навчити 
їх правильно говорити і писати, уміло відібрати 
мовленнєві засоби, що найбільш доцільні в пев-
ній ситуації, а набуті знання використовувати 
для спілкування. Вона пропонує вправи, спрямо-
ваних насамперед на забезпечення усвідомлен-
ня структури мови, формування цілісного уяв-
лення про логіко-понятійну систему наукових 
понять майбутнього фаху, наприклад:

1. Match the words with their definitions: 
1. ____ luminous intensity 
2. ____ supplementary unit 
3. ____ solid angle 
4. ____ base unit
5. ____ steradian 
6. ____ SI system of units 
7. ____ derived unit 
A. A measurement system with seven types of 

units 
B. A two dimensional angle in a sphere 
C. The power of light the human eye can perceive 
D. A unit of measurement formed by combining 

base units 
E. A measurement formed by combining base units 
F. A unit of measurement for angles 
G. One of seven basic units of measurement 
2. Write a word that is similar in meaning to the 

underlined part. 
1. One unit of measurement for mass is very 

light. G_ _ m 
2. This lamp emits 120 units of luminous 

intensity. C_ n _ _ l _ s 
3. Record the exact dimensions. _ _ a_ _r_m_ _ _s 
4. How many units of measurement for area is 

the yard? _q_ _r_ m_ _ e_s 
5. Measure the reflection’s brightness form 

a distance. _u_ _ n_ _c_ [7, с. 32].

Варто наголосити, що в контексті комуніка-
тивного підходу до вивчення іноземної дуже 
важливо враховувати майбутній фах учнів, слу-
хачів та студентів. Так, у процесі англомовної 
підготовки поліцейських ключову роль відіграє 
володіння фахівцями іноземною мовою, зокрема 
відповідною юридичною термінологією.

Якісне навчання майбутніх працівників полі-
ції англійської мови, зокрема вивчення юридич-
ної термінології, повинне базуватися на ґрунтов-
ному аналізі та порівнянні лексичних запозичень 
в обох мовах – інтернаціональних термінів. У про-
фесійній юридичній лексиці з точки зору перекла-
ду та семантичної асиміляції О. Зеленська пропо-
нує поділяти терміни на три групи [6]: 

– справжні інтернаціоналізми aspect – ас-
пект, argument – аргумент, process – процес, etc.; 

– часткові псевдоінтернаціоналізми, напри-
клад, to discuss – дискутувати та обговорювати, 
license – ліцензія та дозвіл, control – контроль 
і керування, керівництво, влада, etc.; 

– повні псевдоінтернаціоналізми, напри-
клад, paper – стаття (а не папір), order – порядок 
(а не ордер), expertise – компетентність (а не екс-
пертиза), etc. Такий поділ лексем на групи, на 
наш погляд, допомагає викладачеві одразу вка-
зати слухачам на проблемні моменти у їх засво-
єнні, попередивши помилки, зокрема у вживанні 
часткових та повних псевдоінтернаціоналізмів. 

Називаються вони так, тому що, хоч зовніш-
ньою формою вони й нагадують українські слова, 
проте безпосередній переклад їх українською мо-
вою найближчим за звучанням словом може при-
вести до грубої помилки і навіть до викривлення 
змісту речення. О. Зеленська наводить такі ти-
пові приклади часткових та повних псевдоін-
тернаціоналізмів [6]: expert – спеціаліст часто 
перекладається як експерт у контекстах, де мова 
йдеться просто про техніка чи лікаря, які не ма-
ють ніякого стосунку до експертизи: Tests should 
be administered by a medical expert. – Аналізи 
повинні призначатися лікарем. Або слово officer 
стосовно поліції часто перекладають як офіцер, 
у той час як officer (police officer) – a member of the 
police – є просто поліцейський : Yes, officer, I saw 
the man approach the girl. – Так, поліцейський, 
я бачив, як чоловік підійшов до дівчини. In the 
USA fifteen states have more than 1,000 state 
police officers. – У США п’ятнадцять штатів ма-
ють більше, ніж 1,000 поліцейських штату.

Врахування особливостей засвоєння інтерна-
ціональних термінів під час навчання англій-
ської мови майбутніх поліцейських, на нашу 
думку, сприятиме ефективнішому формуванню 
їх комунікативних навичок та вмінь, а отже, про-
фесійному виконанню обов’язків щодо захисту 
і охорони громадянських прав та громадського 
порядку в подальшій професійній діяльності.

Висновки та перспективи дослідження.  
Отже, якісне викладання англійської мови 
у контексті реформування національних право-
охоронних органів особливо актуальне. Підви-
щити якість викладання іноземної дозволить 
інтенсифікація процесу навчання, упроваджен-
ня різноманітних технологій удосконалення ко-
мунікативних умінь та навичок майбутніх по-
ліцейських, зокрема щодо вивчення англійської 
юридичної термінології.
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