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компетентності курсантів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання у вивченні, оволодінні та засвоєнні 
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Ключові слова: мовленнєві компетенції, іноземна мова за професійним спрямуванням, курсант, формування, вищий 

навчальний заклад із специфічними умовами навчання. 

 

Ефективність освітніх реформ в Україні 

визначається якістю праці педагогів. Тому 

реорганізація сучасної системи освіти та 

направлення її до європейських стандартів 

повинна супроводжуватися суттєвими змінами 

в професійній підготовці викладацького складу. 

Для цього варто розглянути основні методи та 

підходи до викладання основного матеріалу на 

заняттях із здобувачами вищої освіти.  

Звідси можна стверджувати, що задля 

досягнення очікуваних результатів, перевагу 

варто надати саме практичним навичкам, які 

зможуть розвивати основні письмові та 

комунікативні навички курсантів, що 

допоможе їм у подальшій професійній 

діяльності. Необхідно підкреслити, що зростає 

потреба у самостійному та креативному 

опрацюванні всього матеріалу, який буде 

подаватися викладачами при вивченні 

іноземної мови за професійним спрямуванням 

у реальних ситуаціях, які можуть трапитися 

під час виконання своїх службових обов’язків. 

Тому навчання іноземної мови за 

професійним спілкуванням є одним із 

найважливіших компонентів при підготовці 

майбутніх офіцерів Національної поліції 

України. А для полегшення та покращення 

їхньої систематизації знань, потрібно 

виокремити та виділити основні підходи, які 

будуть набувати нового значення для 

викладачів та розвитку уявлення курсантів.  

Мотивацію навчання досліджували такі 

науковці: О. Лєонтьєв, А. Маркова, І. Сімонова, 

П. Якобсон та ін. Методичне забезпечення 

навчання іноземної мови для професійного 

спілкування висвітлюється у працях Н. Бібік, 

І. Бім, І. Зимньої, С. Ніколаєвої, О. Овчарук, 

О. Пометун. Питання стосовно підготовки 

курсантів до професійного спілкування 

іноземною мовою розглядалися такими 

науковцями: С. А. Жицька, Н.В. Петрушова, 

О. А. Подзигун та інші. 

Всі ці науковці розглядали різні підходи та 

методику викладання матеріалу викладачами у 

вищих закладах освіти із специфічними 

умовами навчання задля стрімкого розвитку та 

засвоєння матеріалу майбутніми працівниками 

поліції, а також формуванню їхньої професійної 

компетенції. Однак, дана проблематика 

висвітлена на сьогодні недостатньо хоча є 

надзвичайно актуальною та важливою. 

Головною метою даної праці є висвітлення 

основних практичних шляхів формування 

професійної компетентності курсантів на 

заняттях з іноземної мови за професійним 

спрямуванням у вищих навчальних закладах.   

На сьогоднішньому етапі становлення та 

розвитку освітнього процесу все більше 

приймає та намагається відтворити 

європейські стандарти, модернізувати та 

поновити наукові та педагогічні підходи до 

здобувачів вищої освіти й знайти легший 

спосіб для вдалої систематизації їхніх знань. 

Тому, аналізуючи це твердження, варто 

звернути увагу, що важливим аспектом в 

успішному опрацюванні матеріалу є саме 

вдалий підхід викладача та його методика 

викладу основного матеріалу.  

Варто звернути увагу на те, що на 

сьогоднішній день міжнародна інтеграція всіх 
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аспектів суспільного життя вимагає вільного 

володіння іноземною мовою, необхідною в 

будь‐яких сферах людської діяльності. Тому, 

саме розвиток мовленнєвої компетенції у 

поліцейських, котрі повинні надавати 

допомогу не лише громадянам України, але й 

іноземцям, повинні володіти англійською 

мовою на гідному рівні.  

Мовленнєві компетенції - це здатність 

повноцінно використовувати мову в 

конкретних ситуаціях, і це здатність 

використовувати мовні та невербальні (міміка, 

жести, дії) та інтонаційні засоби фактично 

використовувати знання мови під час 

спілкування. Формування мовної здатності 

передбачає письмове, читання, аудіювання, 

говоріння та інші види діяльності [1, с. 9] 

Окрім цього, знання будь – якої іноземної 

мови свідчить про неабиякий суспільний та 

культурний розвиток соціуму. Це сприяє 

підвищенню мовного статусу в умовах 

підвищення рівня її викладання у закладах 

вищої освіти із специфічними умовами 

навчання, а також спонукає до пошуку нових 

підходів під час навчально ‐ виховного 

процесу, зокрема, формуванню мовленнєвої 

компетенції курсантів.  

Вирішення цих питань скеровується в русло 

практичної діяльності, а саме допомогти 

майбутнім працівникам поліції усвідомити свою 

мовленнєву практику, розвивати мовленнєву 

інтуїцію, вдосконалювати їхній рівень усного 

мовлення, формувати навички самодіагностики 

при побудові зв’язних висловлювань. 

Варто зауважити, що задля надійного 

розвитку та надання рушійної сили у 

запровадженні та дотриманні європейських 

стандартів у сфері освіти, було ухвалено 

Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки. Основною метою 

даної стратегії є заохочення та привернення 

уваги більшості вищих навчальних закладів до 

впровадження сучасних тенденцій, технологій 

та методик, які б гарантували покращення та 

полегшення навчального процесу[2].   

Розвиток мовлення відбувається однаково в 

рідній та іноземній мові від сприйняття до 

відтворення, як вважають психологи, і від 

слухання до говоріння, якщо говориться про 

методологічні терміни. Варто зазначити, що 

основною метою викладання даної навчальної 

дисципліни є формування лінгвістичної й 

комунікативно-діяльнісної іншомовної компе-

тентності у професійній сфері. Тож, задля вдалого 

розвитку та поєднання всіх цих критеріїв, 

пропонуємо розглянути наступні підходи. 

Професійно – орієнтоване навчання 

іноземними мовами – це навчання, основою 

якого є звернення уваги саме на потреби 

здобувачів вищої освіти у покращенні 

вивчення іноземної мови за професійним 

спілкуванням з орієнтацією на застосування у 

професійній діяльності [4, с. 5]. 

З метою успішного розвитку мовленнєвої 

компетенції в курсантів, пропонується 

розглянути наступні види робіт, такі як: 

1. Reproduction of a logical chain, або 

розвиток зв’язного мовлення під час 

спілкування між групами або парами. Це 

полягає у тому, що кожен має різну інформацію 

та лише завдяки знаходженні потрібних та 

необхідних слів для розуміння один одного, 

вони можуть скласти певну картину.  

Також, потрібно не забувати про традиційний 

спосіб вирішення цієї проблеми – дебатування, 

де кожен учасник може висловити свою думку, 

щодо розгляду певної ситуації. Перш ніж 

організувати дискусію, викладачі повинні 

пам’ятати, що курсантам потрібен час для її 

підготовки. Тому важливо, щоб поліцейські 

встигли подумати, перш ніж обговорити. 

Дискусія — форма колективного обговорення, 

мета якої — виявити істину через зіставлення 

різних поглядів, правильне розв'язання 

проблеми. Під час такого обговорення 

виявляються різні позиції, а емоційно-

інтелектуальний поштовх пробуджує бажання 

активно мислити [3]. 

2. Storytelling. Вправа полягає в оповіданні 

любої історії своєму опонентові англійською, а той 

повинен відобразити це на малюнку. Це може 

розвивати порозуміння між учасниками гри та 

вдосконалити слухання й говоріння. Ці вправи 

змушують їх думати. Крім того, ця вправа може 

покращити навички групової співпраці. 

3. Tell us about yourself. Ця гра пропонує 

курсантам розвивати їхні рекомендаційні 

вміння під час ділової зустрічі чи конференції.  

Такі вправи та рольові ігри допоможуть 

формуванню у курсантів цілісну методичну 

систему. Введення їх у масову практику вимагає 

розробки інноваційних технологій, форм, 

методів та методів роботи. Вчителі повинні не 

лише відбирати відповідні соціальні та 
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культурні матеріали, але й організовувати їх 

обробку, щоб сформувати позитивне ставлення 

до іншомовної культури серед майбутніх 

поліцейських, і навчити їх дивитися на схожість 

та відмінності між собою та іншими культурами, 

щоб вони відчували себе рівними. 

Висновок.  Отже, розвиток мовленнєвої 

компетенції на уроках англійської мови є 

однією з умов вільного володіння іноземною 

мовою майбутніми працівниками правоохоронних 

органів. При виконанні всіх вище перелічених 

вправ курсанти зможу розвивати в собі 

розвивають пізнавальну діяльність, вчитися 

самостійно мислити, а викладач, у свою чергу, 

повинен керувати та корегувати навчальний 

процес. Різноманітність мовленнєвих ситуацій, 

які можуть бути запропоновані в навчальній 

аудиторії, сприяють формуванню в курсантів 

стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, 

внутрішньої мотивації до опанування нею.  

Окрім цього, активізується добре сприймання 

на слух, розвиток творчої діяльності, реалізація 

роботи в парах та покращення культури 

мовлення й спілкування. Курсанти оволодівають 

загальними прийомами комунікативної 

компетенції, намагаються знайти найкращі 

підходи до правильного охарактеризування себе 

та вимогам до представництва, що допоможе їм 

у подальшій професійній діяльності, також вони 

вчаться створювати власні повідомлення, 

пропонувати шляхи вирішення проблем, 

систематизувати та порівнювати. 
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