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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу, глобалізаційні, суспільно-економічні, політичні процеси в сучасному 

суспільстві зумовлюють потребу в належній іншомовній підготовці фахівців 

будь-якого профілю. 

За таких умов українські журналісти мають нагоду об’єктивно викладати 

специфіку життєдіяльності громадян своєї держави іноземною мовою з метою 

поглиблення інтеграції України в європейський, світовий, культурний, 

економічний, суспільно-політичний простір. 

Водночас, згідно з основними міжнародними вимогами 

(«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти» (2003)), сучасний 

фахівець повинен володіти іноземною мовою та вміти здійснювати іншомовне 

спілкування в усній чи письмовій формах з урахуванням специфіки  майбутньої 

професії. У зв’язку з цим в робочих програмах («Англійська мова за 

професійним спрямуванням» для напряму підготовки 06 «Журналістика») 

зазначено про необхідність навчання студентів іншомовної писемної 

компетенції, зокрема, створення текстів різного рівня складності, які 

відповідають певному журналістському жанру.  

Таким чином, вміння продукування власного медійного тексту іноземною 

мовою набули сьогодні для журналістів особливої вагомості. 

Чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників присвячували свої 

пошуки інтеграції навчальних дисциплін. Методологічні аспекти предметної 

інтеграції досліджувалися у працях Ю. Бабанського [11], С. Батишева [14], 

Н. Берестецької [16], М. Берулава [18], В. Бондар [24], О. Бугайова [28], 

М. Вашуленко [32], Є. Глінської [41], С. Гончаренко [44], І. Звєрєва [61], 

М. Іванчука [68], І. Козловської [78], С. Клепко [75], О. Савченко [144], 

Н. Сердюкової [148], Я. Собко [79], С. Старченка [161], Ю. Стиркіна [164], 

О. Тарнопольського [170], Ю.Тюннікова [174], В. Філіпова [182], І. Шарун 

[190], процесуальної інтеграції – М. Лещенко [104], Є. Нікуліної [134], 
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Р. Мартинової [116], S. Awbrey, D. Dana, V. Miller, P. Robinson, M. Ryan, 

D. Scott [198], R. Badger [199], B. Coffey [204], D. Grace and A. Picard [214], 

T. Hutchinson [216], R. Lado [223], J. Richards [229]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дає всі підстави стверджувати, 

що на сьогодні вирішено і розглянуто цілу низку питань, пов’язаних з 

навчанням професійно орієнтованого іншомовного мовлення майбутніх 

фахівців журналістського профілю: формування професійної компетентності 

засобами іншомовних періодичних видань (І. Чемерис [186], Л. Нагорнюк 

[124]), методика навчання інтерв'ювання (Т. Бударіна [29]), методика навчання 

інтерв'ювання на основі компетентнісного підходу (Е. Макєєва [108]), 

формування професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції 

(Т. Ємельянова [52]), формування конвергентної компетенції (І. Колегова [80]), 

PR-тексти в системі підготовки фахівців до професійно орієнтованого 

спілкування (С. Квон (S. Kwon), Г. Якобс (G. Jacobs)). Окремі аспекти 

формування професійних знань та умінь журналіста розглядали О. Барабаш 

[13], Л. Усманова [175], Р. Джорден  (R. Gorden), Д. Кітц (D. Keats); розвиток 

професійно-мовленнєвої діяльності досліджено в роботах Л. Городецької [46], 

Г. Нуріджінова [135], М. Фаенової [180].  

Незважаючи на яскраво виражену тенденцію професіоналізації навчання 

журналістів іноземної мови, проблема формування професійно орієнтованої 

писемної компетенції у майбутніх спеціалістів не знайшла системного 

вирішення. У вищезазначених працях увага переважно спрямована на вивчення 

іноземної мови за допомогою текстів ЗМІ (їх читання та опрацювання лексико-

граматичного матеріалу), однак студенти не навчаються здійснювати 

професійну діяльність (створювати тексти ЗМІ) засобами іноземної мови. 

Студенти вирішують лише англо-мовленнєві завдання, не вирішуючи 

професійні. Як результат, виникає розрив між навчанням професійної та 

іншомовно-мовленнєвої діяльності. Такий недолік перешкоджає розвитку 

професійно-іншомовних умінь, адже журналіст володітиме іноземною мовою, 
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проте не зможе задовольнити свої професійні потреби – фахово представити 

медіапродукт англійською мовою. 

Пошук шляхів розв’язання зазначеної проблеми зумовив вибір теми 

дослідження: «Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір 

напрямку дослідження безпосередньо пов’язаний із науково-дослідною темою 

кафедри англійської філології факультету іноземних мов Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка «Теоретико-

методичні аспекти професійного становлення та мовної підготовки фахівця 

гуманітарного профілю» (державний реєстраційний номер 0110U000076). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка (протокол № 9 від 29 квітня 2015 

року). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й 

експериментально перевірити методику інтегрованого навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів. 

Завдання дослідження: 

1) розкрити сутність інтегрованого процесу навчання професійної 

діяльності засобами англійської мови; 

2) проаналізувати специфіку іншомовної підготовки майбутніх 

журналістів у вітчизняній і зарубіжній лінгводидактиці; 

3) обґрунтувати діалектичний алгоритм формування вмінь жанрового 

мовлення, встановити змістовий, структурно-композиційний та 

лінгвостилістичний взаємозв’язок журналістських жанрів для навчання 

англомовного писемного спілкування журналістів; 

4) розробити лінгводидактичну модель інтегрованого навчання 

професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльностей майбутніх журналістів і 

відповідно до неї скласти систему вправ; 
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5) експериментально перевірити ефективність запропонованої 

методики і розробити методичні рекомендації щодо впровадження її 

результатів. 

Об’єкт дослідження – інтегроване навчання професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів. 

Предмет дослідження – методика формування професійно орієнтованих 

іншомовно-комунікативних умінь у майбутніх журналістів в процесі створення 

медіаматеріалів.  

Гіпотеза дослідження. Високого рівня сформованості умінь професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування в майбутніх журналістів 

можна досягти за умови впровадження авторської методики на основі 

відібраних журналістських жанрів, яка передбачає навчання продукувати 

англійською мовою журналістські тексти в п’ять етапів з використанням 

спеціально розробленої системи вправ і завдань. 

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань використано 

комплекс взаємопов’язаних методів: 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у дослідженні 

завдань використано комплекс взаємопов’язаних методів: 

- теоретичні – аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних дидактичних, 

методичних і лінгвістичних досліджень з метою вивчення та узагальнення 

сучасних методів навчання професійного іншомовного мовлення студентів-

журналістів; визначення дидактичної сутності інтегрованого навчання 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

журналістів у процесі підготовки до виробничої діяльності; педагогічне 

моделювання з метою обґрунтування ланок лінгводидактичної моделі 

формування професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування і 

форм їх взаємозв’язку; 

- емпіричні – педагогічне спостереження за навчальним процесом; 

діагностичні методи (анкетування, тестування) з метою виявлення рівня 
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сформованості фахових іншомовних умінь; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний етапи) для перевірки ефективності методики; 

- статистичні – математичне опрацювання результатів дослідження, їх 

якісний та кількісний аналіз. 

Наукові положення, що виносяться на захист:  

1. Ефективне професійно орієнтоване писемне англомовне спілкування  

майбутніх журналістів передбачає сформованість на високому рівні вмінь 

створення текстового повідомлення англійською мовою в стилі спеціально 

відібраних журналістських жанрів. 

2. Інтегрований підхід у процесі навчання професійно орієнтованого 

писемного англомовного спілкування журналістів полягає у послідовному 

набутті професійних журалістських знань і вмінь засобами іноземної мови. 

Предмети, що інтегруються у процесі навчання, утворюють нову процесуальну 

цілісність, яка досягається шляхом висунення та досягнення інтегрованих 

навчальних цілей професійної та іншомовної діяльностей, компонентів змісту, 

методів і засобів навчання, а також контролю й оцінювання його результатів. 

3. Уміння професійного орієнтованого англомовного писемного 

спілкування студентів журналістського відділення передбачають продукування 

зв’язного висловлювання у послідовності жанрів від інформаційної замітки, 

інформаційного звіту, аналітичного звіту, аналітичного інтерв’ю до 

аналітичного репортажу, що зумовлює ускладнення тексту у змістовому, 

лінгвістичному та структурно-композиційному аспектах.  

4. Навчання професійно орієнтованого англомовного писемного 

спілкування журналістів відбувається відповідно до лінгводидактичної моделі, 

реалізація якої передбачає виконання студентами системи вправ, що 

складається із п’яти груп: 1) формування знань, навичок і вмінь написання 

короткого інформаційного повідомлення в жанрі інформаційної замітки із 

використанням нейтральної, термінологічної лексики; 2) формування знань, 

навичок і вмінь написання деталізованого інформаційного повідомлення в 

жанрі інформаційного звіту із використанням нейтральної, термінологічної 
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лексики, прямої мови (цитат, реплік); 3) формування знань, навичок і вмінь 

написання інформаційного повідомлення у жанрі аналітичного звіту з 

елементами авторської оцінки та використанням нейтральної, термінологічно, 

професійної лексики; 4) формування знань, навичок і вмінь написання 

інформаційного повідомлення в жанрі аналітичного інтерв’ю із використанням 

нейтральної, термінологічної, професійної, емотивної лексики з елементами 

авторської оцінки у питально-відповідальній формі; 5) формування знань, 

навичок і вмінь написання інформаційного повідомлення в жанрі аналітичного 

репортажу з використанням нейтральної, термінологічної лексики, професійної, 

емотивної лексики з елементами авторської оцінки та наочності. 

5. Основними критеріями оцінювання рівнів сформованості професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування журналістів є жанрово-

стильова відповідність, мовна та мовленнєва коректність, смислова та 

структурна цілісність. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше: обґрунтовано 

сутність інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування майбутніх журналістів у процесі їхньої підготовки до 

професійної діяльності (органічне й послідовне опанування професійними 

журналістськими знаннями і вміннями засобами іноземної мови); обґрунтовано 

діалектичний алгоритм формування вмінь жанрового мовлення майбутніх 

журналістів; визначено послідовність навчання англомовного писемного 

спілкування журналістів у стилі спеціально відібраних жанрів з урахуванням 

змістового, стуктурно-композиційного і лінгвостилістичного аспектів; 

розроблено лінгводидактичну модель навчання майбутніх журналістів 

професійного англомовного писемного спілкування, яка складається з таких 

етапів: перший – продукування тексту інформаційної замітки, що 

характеризується відносною змістовою, лінгвостилістичною та структурно-

композиційною обмеженістю; другий – створення текстів інформаційного звіту, 

що передбачає розширення змісту, структурно-композиційного та 

лінгвостилістичного оформлення; третій – написання аналітичного звіту, який 
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ускладнюється вмінням висловлювання авторського оцінювання описаної події; 

четвертий – продукування тексту аналітичного інтерв’ю, що передбачає 

подальше ускладнення змістового та структурно-композиційного складу 

висловлювання із залученням елементів діалогічного мовлення; п’ятий – 

написання аналітичного репортажу, як найскладнішого жанру з точки зору 

змістового та лінгвостилістичного наповнення. Розроблена модель реалізується 

шляхом виконання студентами спеціально створеної системи вправ, що 

складається із п’яти груп. Конкретизовано критерії (жанрово-стильова 

відповідність, мовна та мовленнєва коректність, смислова та структурна 

цілісність) оцінювання рівнів сформованості фахових іншомовно-

комунікативних умінь і навичок майбутніх журналістів у створенні жанрового 

тексту; подальшого розвитку набула проблема інтегрованого навчання 

професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльностей. 

Практичне значення дослідження полягає в створенні та впровадженні у 

навчальний процес вищої школи методики інтегрованого навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів; 

розробці системи вправ, що розвивають уміння професійно орієнтованого 

писемного мовлення англійською мовою у фахівців журналістсткого профілю. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі навчання 

англійської мови студентів філологічних спеціальностей, а також у складанні 

робочих програм і посібників для навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням. 

Розроблену методику впроваджено в навчальний процес Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (протокол № 2  від 

13.10. 2016  р.), Львівського національного університету ім. І. Франка  (протокол 

№ 4 від 12. 12. 2016 р.), Вінницького державного педагогічного університету ім. 

М. Коцюбинського (протокол № 2 від 20. 10. 2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження обговорено і схвалено на: 
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- міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми 

сучасної науки» (Київ, 2012), «The European Scientific and practical congress vol. 

3 Global Scientific Unity 2014» (Прага, 2014), «Сучасний соціокультурний 

простір 2015» (Київ, 2015), «New Trends of Global scientific ideas 2016» (Женева, 

2016), «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (Переяслав –

Хмельницький, 2016); 

- всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Проблеми та 

перспективи наук в умовах глобалізації» (Тернопіль, 2010), «Сучасні проблеми 

та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур» 

(Донецьк, 2011), «Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та 

інноваційної методики викладання іноземних мов» (Тернопіль, 2011). 

Публікації. Основні положення, висновки та результати дослідження 

викладено у 14 публікаціях автора, з яких 5 – у фахових наукових виданнях, 

затверджених МОН України, 3 – у зарубіжних наукових виданнях, 3 тез 

наукових конференцій, 3 публікації – в інших наукових виданнях. Усі 

публікації одноосібні.   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури. Повний обсяг роботи – 240 

сторінок, основний зміст якої викладено на 195 сторінках. Список використаної 

літератури складає 244 найменувань (з них 42 іноземними мовами). Робота 

містить 6 таблиць, 9 рисунків. 
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РОЗДІЛ I  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ЖУРНАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ 

 

У цьому розділі розкрито зміст інтегрованого навчання професійної 

англомовної діяльності, здійснено аналіз методики навчання англомовного 

мовлення майбутніх журналістів, теоретично обґрунтовано діалектичний 

алгоритм формування вмінь жанрового мовлення, визначено змістовий, 

структурно-композиційний і лінгвостилістичний взаємозв’язок журналістських 

жанрів для навчання англомовного писемного спілкування журналістів. 

 

1.1. Сутність інтегрованого процесу навчання професійної діяльності 

засобами англійської мови 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» відповідно до навчального плану за 

напрямком підготовки 6.030301 «Журналістика» студенти журналісти повинні 

знати: вимоги до журналістського твору; особливості побудови новинарних 

матеріалів; характеристику всіх жанрів; порядок роботи над журналістським 

твором, його елементи та структуру; техніку написання журналістського твору; 

вміти: застосувати на практиці свої знання, визначити жанр майбутнього твору, 

його тематику, структуру, композицію; створювати та відредаговувати власний 

інформаційний текст [136; 237; 240].  

Сучасні реалії вимагають поєднання професійного змісту з вивченням 

іноземної мови.  Входження України в європейський освітній простір, 

динамічні перетворення, що відбуваються у сфері економіки, політики та 

культури, підвищують попит на спеціалістів, які б вільно володіли іноземною 

мовою, зокрема, мовою професії. Становлення професійних можливостей 
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навчальної дисципліни, зокрема іноземної мови, досягається тоді, коли 

студенти виявляють зв’язок цього предмета з їхньою майбутньою професійною 

діяльністю (в нашому випадку журналістикою) [83]. Відповідно до робочих 

програм навчання англійської мови за професійним спрямуванням для напряму 

підготовки 6.030301 «Журналістика» передбачає міжпредметну інтеграцію: 

іноземна мова вивчається паралельно з дисциплінами фахової підготовки, що 

забезпечує формування знань термінології та вмінь спілкуватися англійською 

мовою на професійну тематику в усній чи писемній формах. Процес 

формування професійної іншомовної компетентності ( ознайомлення з фаховою 

лексикою, спеціальною термінологією та стилістичними особливостями мови 

засобів масової інформації і т. д.) для студентів I курсу розпочинається з 

другого семестру, коли рівень володіння журналістами іноземною мовою 

наближається до рівня B2 (незалежний користувач, вище середнього) [238; 

239]. 

Тому, враховуючи це положення, вважаємо розпочинати навчання 

англомовного писемного спілкування із студентами другого курсу. Такий вибір 

обумовлений тим, що у студентів другого курсу вже дещо сформовані базові 

знання з профільних предметів, вони ознайомлені із жанрами журналістики 

(ЖЖ), вміють працювати із інформаційними джерелами та продукувати тексти 

інформаційних повідомлень рідною мовою. 

Зв’язок іноземної мови з іншими науками здійсннюється, як у процесі 

навчання, так і в проведенні методичних досліджень. Суміжні науки 

використовуються при аналізі та розробці теорій навчання іноземної мови у 

конкретних навчальних ситуаціях. Реалізація міжпредметних зв’язків у викладанні 

іноземних мов неодноразово розглядалася методистами. Л. Нагорнюк у своєму 

дослідженні бачить зв’язок основних навчальних дисциплін, що вивчаються 

майбутніми журналістами з іноземною мовою у такий спосіб [123]: 
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Рис.1.1.1 Зв'язок іноземної мови з іншими науками 

Різні види знань і вмінь та відповідні їм види навчальної діяльності 

інтегруються в єдиний різноаспектний, багатогранний, науково-обґрунтований 

процес навчання [116]. 

Проблема організації навчального процесу, в якому встановлюється 

зв'язок між іноземною мовою та предметом за спеціальністю відома нам як 

проблема інтеграції навчання.  

Питання інтеграції знайшли своє відображення в роботах вітчизняних та 

зарубіжних науковців, зокрема С. Батишева [14], А. Беляєвої [15], 

Н. Берестецької [16], М. Валущенко [32], І. Вереітіної [36], Є. Глінської [41], 

І. Звєрєва [60], С. Клепко [75], М. Ковалева [77], Р. Мартинової [110], 

Н. Сердюкової [148], С. Смірнова [155], В. Филліпова [180], Ю.Тюннікова 

[174], І. Шарун [190]  та ін.  

Проте, незважаючи на велику кількість публікацій з даної проблеми, 

феномен «інтеграція» залишається предметом гострих дискусій. 

На даний момент не існує єдиної думки щодо таких категорій, як: 

«інтеграція», «інтегрований курс», «інтегроване навчання», «інтегрована 

освіта», «інтегративний курс», «інтегрований курс», «інтегративний підхід», 

«інтеграційні процеси». Якщо два поняття «інтегративний» і «інтеграційний» 

відрізняються лише за слововживанням, («інтегративний» -  це комплексний, 

той, що ґрунтується на об’єднанні частин у ціле і вживається в 

словосполученнях та «інтеграційний» - суцільний, цілісний предмет або 

явище), то такі поняття, як «інтегрований курс» та «інтегративний курс» 

практично ототожнюють. «Інтегрований» – ґрунтується на об’єднанні, вказує 
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на те, що даний курс утворився в результаті злиття двох або більше дисциплін 

[83]. 

У педагогічній літературі поряд із терміном «інтеграція» часто 

зустрічаємося з поняттям інтегрований підхід (технологія, основа, навчання) 

[69]. Ключовими словами тут виступають «процес», «стратегія» навчання.  

У нашому дослідженні ми використовуємо термін «інтегроване 

навчання», акцентуючи увагу на самому процесі інтеграції, його механізмах 

тощо. 

Серед дидактів немає єдиної точки зору на трактування даного поняття, 

оскільки дискусивним є питання про основні функції, форми, рівні інтеграції 

тощо. Для того, щоб краще зрозуміти феномен «інтеграція», з’ясуємо його суть, 

структуру та особливості впровадження у навчальний процес. 

Ще за часів Я. Коменського, який стверджував: «все, що знаходиться у 

взаємному зв’язку, повинно передаватися у такому ж зв’язку», науковці 

приділяли належну увагу інтеграції знань [81]. Однак, систематичне 

дослідження її почалося тільки в другій половині ХХ століття.  

На думку Б. Ломова, інтеграція - це результат діяльності складових її 

елементів, яка характеризується узгодженістю, впорядкованістю і стабільністю 

як цілісної системи [105]. Г. Федорець розглядає інтеграцію в різноманітних 

зв'язках і залежностях між структурними компонентами педагогічної системи 

[181]; О. Бугайов інтеграцію змісту освіти пояснює необхідністю встановлення 

міжпредметних зв'язків з метою формування в учнів цілісної картини світу; 

І. Звєрєв за основу інтеграції приймає всю цілісність системи навчання [60]. 

Н. Сердюкова вбачає в інтеграції процес зближення й зв’язку наук, який діє 

поряд з процесом диференціації, що є вищою формою втілення міжпредметних 

зв’язків на якісно новому рівні навчання [149]. 

У галузі освіти інтеграцію трактують як провідний принцип розвитку 

сучасних освітніх систем. М. Іванчук розглядає інтеграцію як «принцип 

здійснення освітнього процесу, який ґрунтується на взаємному доповненні 

різних форм пізнання дійсності, чим і створює умови для становлення 
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багатомірної картини світу і пізнання себе в ньому. В цьому розумінні вона 

виступає засобом універсальної освіти людини» [68]. 

У тлумачних словниках української мови поняття «інтеграція» 

визначається як поєднання в одне ціле раніше ізольованих частин, елементів, 

компонентів, що супроводжуються ускладненням і зміцненням зв'язків і 

відносин між ними [34]. На думку І. Козловської, інтеграція – це процес 

взаємопроникнення, ущільнення, об’єднання знань, який проявляється через 

єдність з процесом диференціації, процес, що об’єктивно детермінується 

взаємопроникненням різних видів і компонентів матеріально-виробничої й 

суспільно-політичної діяльності людей [78]. Ми поділяємо думку В. Сидоренко 

[150], який розглядає інтеграцію як цілеспрямоване об’єднання, синтез певних 

навчальних дисциплін у самостійну систему цільового призначення, 

спрямовану на забезпечення цілісності знань і вмінь, а також  І. Козловської та 

Я. Собко, які у своїй статті зазначили, що центральна ідея концепції 

дидактичної інтеграції полягає в побудові моделі навчання на базі одного з 

профільних загальноосвітніх предметів [79]. 

У науковій літературі розмаїття форм інтеграції розглядається з різних 

підходів (системного, системно-цільового, діяльнісного), що, в свою чергу, 

дозволяє нам стверджувати про наявність інтеграційних процесів у різних 

аспектах  системи освіти. Як зазначає С. Старченко, «цілісність структурних 

елементів педагогічної системи» сприяє «структуруванню навчального плану», 

формуванню інтегративних дій «як форми діяльності, що володіють високим 

рівнем цілісності» [163, с. 107-119]. Основні ознаки інтеграції описує у своїй 

роботі Ю. Тюнніков: «Інтеграція будується на взаємодії різнорідних, раніше 

роз’єднаних елементів. Тільки зародження різнорідних елементів робить 

можливим зародження якісно нових станів. Інтеграція пов’язана з якісними і 

кількісними перетвореннями взаємодіючих елементів. У процесі інтеграції 

відбувається поступова зміна окремих елементів в результаті включення у все 

більше число зв’язків. Накопичення цих змін веде до перетворень у структурі… 

до появи нової цілісності» [174 ]. На думку Ю.Тюннікова, «інтеграція виникає в 
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тому випадку, якщо є раніше роз’єднані елементи; якщо є об’єктивні умови для 

їх об’єднання; якщо результатом такого об’єднання є система, що володіє 

властивостями цілісності» [174]. 

Із зазначеного вище, можемо зробити висновки: до елементів, які частіше 

всього використовуються у визначенні дефініції «інтеграція» належать: 

«процес», «синтез», «злиття», «об’єднання», «єдність», «взаємодія», «процес 

зближення», «процес взаємопроникнення», «механізм». З огляду на ці ключові 

визначення, а також сутність процесу, можна зазначити, що інтеграція - це 

необхідна умова сучасного навчального процесу, явище взаємопроникнення 

структурних елементів різних галузей навчання, яке супроводжується 

досягненням загальних цілей [83].  

За твердженням Г. Федорец, цілісність – це єдинодієвість, однорідність 

елементів, частин, сторін, системи [181]. Тобто, цілісність можуть утворювати 

лише ті елементи різних наукових знань, які можуть взаємопроникати та 

взаємодіяти один із одним. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам підстави 

стверджувати, що інтеграція є одним із головних чинників у процесі підготовки 

майбутніх фахівців. Інтегроване навчання сприяє системно-цілісному 

сприйняттю різнопредметних знань, одночасній активізації сприйняття знань та 

їх систематизації, поглибленню та розширенню знань, вихованню всебічно 

розвиненої особистості. Всі перелічені трактування співвідносяться із таким 

видом інтеграції, як «предметна інтеграція». До основних її ознак відносять: 

смисловий зміст (синтез знань із різних галузей наук, які об’єднанні загальним 

змістом);  предметна цілісність (об’єднання різних елементів, які втрачають 

свої первинні характеристики і набувають нові, властиві тільки предметній 

цілісності) [116]. 

Однак, нас цікавить, чи завжди різні за змістом елементи можуть 

об’єднуватися в єдину предметну цілісність, і які типи інтегрованих процесів 

навчання можуть утворитися у результаті взаємодії різних видів смислового 

змісту [83]. 
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Подальші дидактичні дослідження змісту педагогічної інтеграції дозволи 

встановити дві базові моделі діяльності: предметна (інтеграція за змістом) і 

процесуальна (інтеграція організаційних форм навчання) [131]. 

 Відомо, що предметна інтеграція – це синтез таких суміжних дисциплін, 

які в поєднанні один із одним  утворюють єдиний предмет, якому притаманні 

одні і ті ж цілі, задачі, зміст навчання. Прикладом такої інтеграції є 

інтегрований курс «Людинознавство», який розробив А. Востріков. У цьому 

курсі учні набувають знання про людину у всіх її життєдіяльних сферах: 

анатомії, фізіології, психології, етики, естетики, соціалізації [39]. Тобто, 

вивчаючи основний предмет, учні залучають знання із різних дисциплін. 

Проте, чи можливий такий синтез предметів, коли один із предметів 

«Іноземна мова»? Наприклад, інтегроване навчання іноземної мови та 

журналістської етики. Для засвоєння першої дисципліни важлива інформація 

про вживання часових форм, побудова речень, типи питань і. т. п., для другої – 

інформація, щодо проблем морального регулювання журналістської діяльності 

в умовах ринкових відносин. Із зазначеного видно, що ці дві дисципліни мають 

різну інформаційну сутність, їх навчання не співвідноситься ні за змістом, ні за 

цілями навчання, тому інтегруватися в єдину, нову цілісність вони не можуть. 

Звідси робимо висновок, що іноземна мова не може синтезуватися із 

суміжними дисциплінами за предметною ознакою, оскільки, вона не має свого 

самостійного змісту. За твердженням Р. Мартинової, іноземна мова – це такий 

предмет, який не має власного змісту, а характеризується лише певними 

лінгвістичними особливостями [113, с. 105]. Тому, робимо висновок, що 

інтегрований курс навчання іноземної мови та журналістської етики може 

відбутися на основі лінгвозмістової єдності. Під такою єдністю ми розуміємо: 

значення іншомовних лексичних одиниць, що позначають терміни та поняття 

моральної свідомості та моральної діяльності, іншомовних дієслів, що 

виражають стан сформованості основних категорій журналістської етики і т. п. 

Ці дві дисципліни не об’єднаються в єдиний навчальний предмет, однак процес 

їх вивчення може бути єдиний. Іншими словами, це об’єднання процесів 
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навчання в одну загальну навчальну діяльність, у якій цілі навчання 

профільного предмету досягаються шляхом досягнення цілей іноземної мови 

[83].  

Вище ми зазначили, що невзаємопов’язані за предметним змістом 

дисципліни можуть об’єднуватися за організаційними методами, засобами 

навчання (процесуальна інтеграція). Інтегруючись, вони утворюють нову 

процесуальну спільність.  

Реалізація процесуальної інтеграції досягається шляхом: 1) формування 

цілей засвоєння кожної частини матеріалу, що вивчається; 2) реалізації 

відповідних компонентів змісту, методів та засобів навчання; 3) визначення та 

проведення контролю результатів навчання [116]. 

Інтеграція навчання професійної та іншомовної діяльностей відбувається 

шляхом взаємозв’язку: 

 цілей (засвоєння кожної частини професійного матеріалу і 

відповідного до нього засвоєння іншомовного мовленнєвого матеріалу); 

 компонентів (набуття знань та умінь діяльності за фахом, шляхом 

набуття знань та умінь іншомовно-мовленнєвої діяльності); 

 методів (використання методів навчання предметної діяльності 

адекватним методам навчання іншомовної діяльності); 

 засобів (використання аналогічних засобів для набуття знань і вмінь 

у професійній та іншомовно-мовленнєвій діяльностях); 

 контролю і результатів навчання (передбачає визначення приросту 

знань та практичних умінь із кожної вивченої частини професійного та 

іншомовного матеріалів) [110]. 

У результаті дослідження проблеми впровадження інтегрованого 

навчання в загальний навчальний процес ми дійшли висновку, що реалізація 

інтеграції знань невзаємопов’язаних за предметним змістом дисциплін буде 

найбільш ефективною на рівні дидактичного синтезу, для якого характерна не 

предметна, а процесуальна інтеграція. Вона сприятиме системному засвоєнню 

знань і вмінь завдяки інтеграції процесів навчання. Комплексне застосування 
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спільних цілей, взаємозалежність навчального змісту, застосування 

взаємодоповнюючих методів навчання дасть можливість досягти сукупного 

навчального ефекту у формуванні в студентів знань і вмінь іншомовного 

спілкування з опорою на фахову діяльність. 

Застосування інтегрованого процесу у підготовці висококваліфікованого 

спеціаліста є неможливим без використання різноманітних методів навчальної 

діяльності, адже від них залежить результативність та ефективність 

навчального процесу. Тому, у наступній частині нашого дослідження 

розглянемо наукові праці, присвячені методам навчання іншомовного 

професійно орієнтованого мовлення журналістів [83]. 

 

1.2. Аналіз методики навчання англомовного мовлення майбутніх 

журналістів 

 

 Ефективність формування знань, умінь і навичок професійного 

іншомовного мовлення у студентів значною мірою залежить від правильного 

підбору і використання різних методів навчання.  

Станом на сьогодні проблема методів навчання залишається в епіцентрі 

уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців (А. Алексюк [2], 

Ю. Бабанський [11], Р. Мартинова [113], Е. Пассов [137], В. Плахотник [139] та 

інші). Оскільки методи навчання – явище багатостороннє і багатомірне, вчені 

класифікують їх по-різному: Ю. Бабанський (організація навчально-

пізнавальної діяльності, контролю і самоконтролю в процесі навчання) [10], 

І. Лернер, М. Скаткін (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі) [103, с. 18], Е. Пассов 

(комунікативний метод) [137], Є. Полат (метод проектів) [140], С. Гончаренко 

(інформаційно-повідомлюючі) [43], А. Смолін (імітаційні (ділова гра, ігрові 

ситуації, прийоми, дидактичні ігр), неімітаційні) [156] та інші. 

Враховуючи специфіку та зміст фахової підготовки майбутніх 

журналістів, основними методами навчання студентів англомовного писемного 
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спілкування вважаємо: пояснювально-ілюстративний метод (використовуючи 

словесну форму (розповідь, пояснення, лекція), викладач ілюструє новий 

навчальний матеріал за допомогою схем, засобів мультимедіа);  

репродуктивний метод (сприяє формуванню у журналістів вмінь застосовувати 

набуті знання у майбутній практичній діяльності шляхом виконання різних 

ситуативних завдань); частково-пошуковий та дослідницький методи 

(професійна діяльність фахівця журналістського профілю завжди пов’язана із 

пошуком інформації (знаходження відповідних джерел, дослідження механізмів 

їх творення, здійснення їх аналізу, тощо), при створенні жанрового тексту для 

журналіста дуже важливо правильно відібрати мовний матеріал та побудувати 

своє висловлювання відповідно до змістових, стуктурно-композиційних та 

лінгвостилістичних ознак журналістського твору); метод проекту (забезпечує 

рух освітнього процесу до певного результату, в ролі якого є продукти 

діяльності суб’єктів [139], у нашому випадку, журналісти презентують 

кінцевий продукт своєї творчої діяльності у вигляді журналістських жанрів: 

замітки, звіту, інтерв’ю і т. д.); комунікативний метод (спрямований на 

організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування 

[136]; застосування комунікативного методу у навчанні журналістів 

іншомовного писемного спілкування полягає у вмінні продукувати тексти 

журналістських жанрів у реально-виробничих умовах; відповідно до цього 

методу студенти ознайомлюються з структурно-композиційними, змістовими 

та лінгвостилістичними особливостями жанрових текстів, які мають різні 

комунікативні цілі та наміри).  

Для більш глибокого дослідження проблеми, спробуємо проаналізувати 

науково-методичні роботи, які присвячені навчанню професійно орієнтованого 

іншомовного мовлення майбутніх журналістів. 

Автор Н. Чичеріна у своїй роботі стверджує, що майбутній фахівець 

журналістського профілю має бути медіаграмотним. Вона дає визначення 

поняттю медіаграмотності, як «здатність адекватно взаємодіяти з потоками 

медіаінформації в глобальному інформаційному просторі: здійснювати пошук, 
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аналізувати, критично оцінювати і створювати медіатексти, поширювані за 

допомогою різних засобів масової інформації та комунікації, у всій 

різноманітності їх форм» [187]. Міжнародна енциклопедія соціальних наук 

пояснює, що «медіаграмотність виступає за те, щоб людина була активною і 

медіаграмотною, яка володіє розвиненою здатністю до сприйняття, створення, 

аналізу, оцінці медіатекстів, готова до розуміння соціокультурного та 

політичного контексту функціонування медіа в сучасному світі…» [217, с. 949].  

Медіаосвіта не має фахової спрямованості, а, як правило, інтегрується в 

різні галузі освітньої діяльності, при цьому, як бачимо, основним засобом 

формування медіаграмотності виступає медіатекст. Н. Чичеріна у своїй роботі 

трактує медіатекст як «продукт іншомовної медіакультури в єдності з його 

змістовими характеристиками, до яких відносяться: багатомірність і 

багатоплановість, мовне наповнення, динамічний характер, соціально-

регулятивна природа» [ 187, с. 92].  

Іншомовні медіатексти  розширюють професійні грані фахівців, 

відкривають для них можливості для набуття нових іншомовних знань, умінь і 

навичок. Досягнення медіаграмотності є важливим для студентів в аспекті 

журналістської освіти: в умовах професійної діяльності, іншомовні джерела 

інформації є для них одним із засобів отримання актуальної інформації щодо 

їхньої проблеми (для ефективної іншомовної комунікативної діяльності). Як 

зазначає Н. Чичеріна, формування медіаграмотності у медійників повинно 

реалізуватися в інтегрованому процесі навчання [189]. У цьому виді студенти 

можуть одночасно набути знання медіакультури та іноземної мови шляхом 

вивчення журналістської діяльності англомовних країн.  

Ми цілком погоджуємося, що медіоосвіта є найбільш перспективна з 

точки зору формування медіаграмотності у студентів немовних спеціальностей 

із використанням можливостей змістової і процесуальної інтеграції різних 

дисциплін.  Це пов'язано, по-перше, з необхідністю охоплення медіаосвітньою 

діяльністю всіх студентів, оскільки для кожного з них медіатексти є засобом 

вивчення іноземної мови на рівні професійної діяльності, по-друге, з наявністю 
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об'єктивних можливостей для інтегрованої медіаосвіти, створюваних завдяки 

регулярному використанню медіатекстів в процесі навчання [185]. Як бачимо, 

інтеграція полягає у використанні повідомлень засобів масової інформації як 

засобу навчання предмета і одночасно як об'єкта вивчення. Такий підхід до 

інтеграції не вимагає будь-яких змін у власне предметному компоненті змісту 

навчання, але значно впливає на інші його складові, надаючи їм нове 

наповнення і нове звучання [58]. 

У своєму дослідженні Н. Чичеріна виділила якісні характеристики 

медіаграмотності в контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців 

і сучасних тенденцій розвитку медіаосвіти; розробила систему принципів 

інтегрованого навчання іноземної мови та медіаграмотності; побудувала 

інтегровану модель формування медіаграмотності у студентів мовних 

факультетів і визначила її основні компоненти (цільовий, змістовий, 

процесуальний, технологічний, результативний). 

Однак, незважаючи на всю цінність проаналізованої роботи, все ж деякі 

питання залишаються невирішеними. У тексті роботи, Н. Чичеріна зазначає, що 

іншомовні медіатексти є засобом навчання у процесі розвитку вмінь 

іншомовного професійного мовлення майбутніх журналістів і основну свою 

увагу зосереджує на розвиток рецептивних і репродуктивних мовленнєвих 

умінь. Однак, важливо не тільки розуміти іншомовні медіатекти, важливо 

навчитися створювати їх. Дослідження Н. Чичеріної не включає в себе розвиток 

відповідних продуктивних іншомовних мовленнєвих умінь, які б надали змогу 

журналістові створювати медіапродукт та презентувати його іноземною мовою. 

На розвиток продуктивної іншомовної мовленнєвої діяльності у студентів 

журналістів наголошує Т. Бударіна, яка вважає інтерв’ю одним з найбільш 

поширених (ЖЖ) і зазначає, що у підготовці журналістів до іншомовної 

діяльності слід використовувати метод інтерв'ю, який безпосередньо 

пов’язаний з майбутньою професійною діяльністю студентів та створює 

ситуації мовлення, адекватні умовам майбутньої професії. Дослідження автора 

базується на модульній технології навчання, яка «створює адекватні умови для 
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поетапного нарощування творчого потенціалу майбутніх журналістів: від 

алгоритмічного до поліевристичного рівня пізнавальної діяльності за 

допомогою різних засобів програмування, стимулюючи пошукові пізнавальні 

дії фахівця, пов'язані зі стратегією і тактикою інтерв'ювання» [ 29]. Реалізація 

такого процесу навчання, на думку вченої, повинне проводитися в 

інтегрованому процесі навчання. Однак, розвиток інтегрованих знань і вмінь у 

майбутніх медійників, за автором, полягає не у вивченні змістових 

особливостей жанру інтерв’ю і відповідних лінгвостилістичних англомовних 

засобів їх вираження, а в оволодінні найбільш наближеними до професійної 

діяльності клішованими діалогами, які будуть поступово ускладнюватися у 

процесі їх вивчення журналістами [30]. 

Однак, враховуючи те, що професійна діяльність журналіста 

широкомасштабна, так як події, які він відображає порушують питання різних 

сфер діяльності суспільства і держави, тому нам важко уявити, які ж найбільш 

актуальні теми сучасності мають бути відібрані для вивчення.  

Досить часто, потрапляючи у центр подій, журналіст потрапляє в різні 

комунікативні обставини. Все це вказує на високий ступінь спонтанності 

мовлення. Фахівець журналістського профілю повинен професійно аналізувати 

мовну ситуацію. Зробити це на основі вивчення тематичної лексики буде дещо 

складно, оскільки адаптувати та розвивати свій тезаурус до конкретної ситуації 

слід не на основі тематичного спілкування, а на основі жанрових особливостей 

тексту, які виражаються в роз’ясненні почутого, в запереченні необґрунтованих 

фактів, у власному коментуванні, інтерпретації та зіставленні різних суджень, 

думок і т. п. [177]. 

На розвиток професійних комунікативних умінь журналіста, в тому числі 

вміння вести інтерв'ю іноземною мовою, наголошується у дослідженні 

Е. Макеєвої. Вона розглядає інтерв’ю як особливу форму особистісно 

орієнтованого сприйняття мовної дійсності, спеціально організовану 

навчально-пізнавальну діяльність, в якій здобуваються знання, формуються 

навички, вміння, розвивається комунікативна культура студентів за рахунок 
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активного включення їх в іншомовну комунікативно-пізнавальну діяльність 

[108]. 

На думку Е. Макеєвої, навчання інтерв'ювання іноземною мовою 

студентів журналістів повинно проходити у три етапи: робота з вихідним 

інтерв'ю (визначення теми інтерв'ю, зняття лексико-граматичних труднощів, 

ознайомлення з текстами інтерв’ю, вилучення основної інформації із тексту, 

пояснення країнознавчого матеріалу, проведення стилістичного аналізу тексту: 

виявляють стійкі вирази, мовні кліше, типові питання); створення власного 

інтерв'ю (створення опорних матеріалів, робота в парах з використанням 

ігрових карток, презентація інтерв’ю); завершальний етап (обговорюються 

труднощі, що виникли в процесі роботи над власним інтерв'ю, пропонуються 

шляхи їх подолання, створюється портфоліо журналіста, що включає в себе 

приклади інтерв'ю, мовні кліше, стійкі вирази, питання, мотивуючі репліки, а 

також країнознавчі реалії за різними темами, студенти оцінюють свої вміння 

самостійно проводити інтерв’ю  з іноземцями, планують шляхи подальшої 

роботи) [108]. Класифікація етапів навчання інтерв'ювання іноземною мовою 

журналістів, запропонованою Е. Макеєвою, були розглянуті нами для 

загального розуміння досліджуваної проблеми. Як бачимо, зазначені етапи не 

охоплюють аспекту реалізації іншомовного висловлювання в реальних 

комунікативних ситуаціях професійної діяльності журналістів. 

У процесі навчання іноземної мови завдання викладача полягає у 

створенні відповідних умов, які б розвивали їхні професійні вміння засобами 

іноземної мови. Проектна методика цілком задовольняє такі потреби. Суть цієї 

методики – це сукупність пошукових, проблемних методів, творчих у своїй 

основі, які є дидактичним засобом активізації пізнавальної діяльності, розвитку 

креативності і одночасно формування певних особистісних якостей у процесі 

створення конкретного продукту [139, с.4].  

На застосування проектного методу у підготовці студентів журналістів до 

професійної іншомовної діяльності з урахуванням фактора соціальної перцепції 

вказує Т. Ємельянова. Вона вважає, що готувати фахівців журналістського 
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профілю до реальної іншомовної професійно-орієнтованої діяльності слід не 

тільки на практичних заняттях з іноземної мови, але й у процесі встановлення 

ними контактів з іноземними фахівцями. Формування соціальної перцепції, як 

компонента комунікативної компетенції вважається дослідницею досить 

актуальною, оскільки це дозволить майбутнім фахівцям здійснювати адекватну 

іншомовну мовленнєву діяльність в умовах професійно спрямованого 

міжособистісного взаємозв’язку. Автор робить акцент у виконанні проектів на 

визначення репродуктивно-продуктивного та продуктивного характеру, а саме, 

вміння: визначати основну тематику підготовлюваних масмедійних матеріалів 

та критично їх осмислювати; здійснювати порівняльний аналіз відомостей і 

фактів; здійснювати синтаксичну трансформацію та лексичне перефразування 

ключової інформації; використовувати інформації в професійно орієнтованих 

ситуаціях іншомовного спілкування; здійснювати рефлексію, ідентифікацію, 

атракцію, каузальну атрибуцію; прогнозувати процес розвитку професійної 

взаємодії; досягнути зворотнього зв'язку у спілкуванні з партнерами [52]. На 

основі комунікативно-когнітивного підходу до навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням Т. Ємельянова розробила навчально-методичний 

посібник на відібраних автентичних матеріалах: «Public Speaking and Business 

Communication: What Is This?» («Публічний виступ і ділова комунікація: що це 

таке ?»), який містить особистісно та професійно орієнтовані завдання і вправи, 

спрямовані на формування й розвиток іншомовних навичок та вмінь.  

Крім переваг даного дослідження, у роботі Т. Ємельянової не 

обґрунтована послідовність набуття зазначених вмінь, тому не відомо чи вони 

гарантуватимуть поступове наростання та засвоєння мовного та мовленнєвого 

матеріалу. Як видно із даного аналізу, автор значну увагу приділяє соцільно-

пізнавальним компонентам діяльності, і менш зосереджується на 

лінгвокомунікативних. У роботі нічого не згадується про засвоєння жанрового 

мовлення, яке є однією з базових основ професійної підготовки майбутніх 

журналістів. Адже професійна діяльність журналіста вимагає від нього вміння 

створювати та викладати різного роду тексти.  
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На застосування іншомовних масмедійних текстів у формуванні 

професійної іншомовної компетентності майбутніх журналістів наголошує 

І. Чемерис. Важливою передумовою встановлення комунікаційних 

взаємозв’язків між суб’єктами спілкування та розвитку особистості автор 

вважає медіаосвіту. Вона трактує медіаосвіту як «процес розвитку і 

саморозвитку особистості на матеріалах і за допомогою засобів масової 

комунікації, які формують культуру комунікації, уміння свідомо сприймати, 

критично осмислювати та інтерпретувати медіатексти з метою розширення 

загальних, соціокультурних та професійних знань і комунікативних творчих 

здібностей» [185, с.10]. Автор розглядає медіапродукт, як «газетний дискурс», 

виділяючи при цьому різні його типи (рекламний, науковий, політичний, тощо) 

та особливості. Вони виявляються у певних категоріях: семантичні (тематика 

текстів); синтаксичні (вираження думок у фактологічному, образному і 

нормативному способах); жанрові (виклад інформації відповідно до жанрових 

стилів: інформаційний, художньо-публіцистичний, сатиричний); стратегічні 

(репрезентаційні, наративні моделі); лінгвістичні (виклад інформації із 

використанням журналістської лексики, лексики ЗМІ, термінів, жаргонів, 

запозичення і т. п.). 

Однак, в дослідженні І. Чемерис, як і в дослідженні Н. Чичеріної увага 

зосереджується на необхідності розвитку рецептивних і репродуктивних 

мовленнєвих умінь. У роботі І. Чемерис не зазначено, яким чином буде 

відбуватися формування продуктивних умінь створення газетного дискурсу, 

проте визначено ряд умінь у виявленні та вилученні певної інформації з 

англомовних періодичних видань.  

На матеріалах автентичних англомовних газет автор розробила 

навчально-методичний посібник «What's News? English for Journalists», у 

структуру якого входять дисципліни «Іноземна мова», «Українознавство», 

«Журналістська майстерність», які пізніше автор об’єднала у дві групи: 

«Україна очима британських журналістів» та «Журналістика» [183]. 

Наголосимо на відсутності у посібнику дисципліни «Іноземна мова». 



29 

Припускаємо, що автор її не використала, оскільки інтегрувати навчання за двома 

дисциплінами «Іноземна мова» та «Українознавство неможливо. Це тому, що при 

вивченні граматики англійської мови студенти вивчають часові форми дієслова, 

побудову фрагментів речення і т. п., при вивченні фонетики – набувають вміння 

правильно вимовляти слова, розвивають здібності слухати і розуміти. Навряд чи 

студенти зможуть засвоїти предмет «Журналістська майстерність» за допомогою 

лінгвістичних засобів дисципліни «Іноземна мова». Вважаємо, недоцільним 

ставити мову в один ряд із цими предметами, тим більше в інтегрованому процесі 

навчання, так як іноземна мова не є предметом, а засібом навчання професійної 

іншомовної діяльності майбутніх журналістів. 

На важливість застосування медіатекстів різних ЗМІ у формуванні 

іншомовної професійної комунікативної компетентності наголошує у своїй роботі 

Л. Нагорнюк. Вона зазначає, що іншомовна професійна комунікативна 

компетенція (ІПКК) майбутнього журналіста – «це сукупність знань, умінь, 

навичок, здібностей і досвіду, які необхідні йому для здійснення іншомовної 

професійної діяльності (робота з іншомовною інформацією, створення усного та 

письмового журналістського тексту, організація професійного діалогу, 

пізнавальна діяльність та ін.)» [124, с.8]. У своєму дослідженні автор стверджує, 

що формування ІПКК є інтегрованим процесом, який складається із чотирьох 

компонентів (мовного, соціокультурного, стратегічного, професійного). Він 

повинен здійснюватися у три етапи: підготовчий (ознайомлення студентів із 

загальними питаннями фаху); тренувальний (використання ЗМІ у процесі 

навчання за допомогою різних методів: вирішення проблемних ситуацій, участь у 

рольовій грі, аналіз конкретних ситуацій); творчий (участь в ситуаціях 

наближених до реального професійного спілкування: усні та письмові бесіди із 

зарубіжними колегами, створення власного медіапродукту) [124, с.11]. 

На нашу думку, запропонована модель Л. Нагорнюк для навчання 

іншомовного професійного МЖ із всіх вище проаналізованих праць вважається 

нам найбільш раціональною. Проте, є деякі питання, які для нас залишаються 

незрозумілими. Так, дослідниця зазначила, що ІПКК є інтегрованим феноменом, 
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так як використовуються знання з різних фахових дисциплін. Наприклад, 

дисципліна «Журналістська етика» пропагує гуманні цінності, які будуть важливі 

для студента в майбутньому при продукуванні власних журналістських 

матеріалів. Ми не заперечуємо важливість цього предмету у фаховій підготовці 

журналістів, однак не зрозуміло, яким чином його при вивченні граматики 

англійської мови. Автор визначила, що основною особливістю формування ІПКК 

майбутнього журналіста є використання у цьому процесі засобів медіаосвіти 

(друкованих, аудіовізуальних, аудіальних та електронних ЗМІ), проте не зазначила 

у якій послідовності їх слід засвоювати для наростання іншомовних вмінь і 

навичок.  

Усі нерозкриті та дискусійні питання зумовлюють актуальність нашого 

дослідження. Незважаючи на те, що чимало питань із досліджуваного кола 

розкрито у наукових працях (теоретичні основи формування медіаграмотності 

майбутніх журналістів; уточнення змісту жанрів журналістської мови; 

використання автентичних медіатекстів у розвитку іншомовних умінь; визначення 

компонентів та етапів навчання іншомовної професійної мови майбутніх 

журналістів) проведений нами аналіз стану досліджуваної проблеми у науково-

методичній літературі, дає нам підстави стверджувати, що жодне із досліджень не 

передбачає алгоритм формування професійних іншомовно-мовленнєвих умінь з 

урахуванням принципу засвоєння інформації від «простого до складного», 

потребують аналізу найбільш популярні жанри професійно-мовленнєвої 

діяльності майбутніх журналістів. 

 

1.3. Діалектичний алгоритм формування вмінь жанрового мовлення 

майбутніх  журналістів 

 

Нові реалії функціонування інформаційного простору, світового та 

українського, сучасні тенденції розвитку журналістської творчості вносять 

певні корективи у теорію журналістикознавства. Проблема жанрової структури 
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в широкому сенсі залишається однією з найактуальніших напрямів наукової 

думки в сучасній журналістиці. Не вирішеними до кінця залишаються питання: 

що таке жанр, в чому його функція і наскільки той чи інший жанр стійкий. Між 

теоретиками журналістики немає згоди в тому, що конкретно слід вважати 

жанром. Більше того, багато хто стверджує про відсутність необхідної жанрової 

палітри. Головне - глибина проникнення в суть явища, його аналіз, концепція, 

прогноз, рекомендації. Деякі вчені стверджують: «…еталонних текстів, свого 

роду шаблонів у творчій справі існувати не може... , треба визнати, що форма - 

це наслідок конкретного змісту і методики журналістської праці в кожному 

окремому випадку. Схематизм в репрезентації різнорідного, завжди 

неповторного матеріалу здатний лише знищити творчість у зародку ... » [97]. 

Навколо концепції жанрової диференціації існує багато дискусій, а саме, 

поняття «жанр» перевтілюється у поняття «текст». Багато науковців, серед яких 

Е. Вартанова [22], М. Кім [73], Л. Кройчик [99], О. Самарцев [147], 

О. Тертичний [172], Г. Мельник [117], Б. Місонжников [118], Е. Пронін [142], 

В. Учонова [179], А. Юрков [196] пояснюють цей процес різними причинами: 

одні дотримуються традиції поділу газетних текстів на три групи 

(інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні); інші –  навпаки, 

принципово від цієї традиції відмовляються, вважаючи неприйнятним 

абстрактний принцип домінанти якоїсь однієї властивості - інформації, аналізу 

або образності – неприйнятним. Проте, у науці про журналістику нині 

спостерігається плюралізм думок, той чи інший журналіст - дослідник творить 

власну теорію жанрів, часом, не звертаючи уваги на усталену класифікацію. 

Тому тема жанрів публіцистики є вкрай актуальною і потребує глибокого 

вивчення. 

У теорії журналістики під жанрами розуміють стійкі типи публікацій, які 

відрізняються між собою вибором засобів і способів розкриття теми, ступенем 

деталізації, обсягом інформації, залученням авторської думки в опис предмета 

[73]. Жанрові форми диференціюються залежно від конкретної функції, об'єкта 

зображення, цілі, характеру розкритого факту, кількості зібраної інформації, 
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специфіки видання, для якого готується публікація. Від журналістських 

матеріалів, з одного боку, потрібна констатація, активність, інформативність, з 

іншого - дослідження, аналіз, коментар. На нашу думку, журналісту потрібно 

знати класичну концепцію жанрів, яку запропонував О. Тертичний: вона 

полегшує процес створення тексту, підсумовує і організовує факти, 

допомагаючи авторові сконцентрувати свої думки на головному. Знання 

жанрових особливостей текстів дозволяє журналісту краще уявити цілі своєї 

творчості, цілеспрямовано підібрати матеріал і представити його відповідно до 

вимог жанру у мовленні [173]. 

У нашому дослідженні ми виділимо ті жанри, які найбільш поширені у 

професійній діяльності журналістів та подамо їх у відповідній послідовності, 

зумовленій метою і змістом методики навчання. Базовою у дослідженні 

обираємо класифікацію професора А. Тертичного, який виділив категорії 

жанрів (інформаційні, аналітичні, художні), які пізніше тільки уточнювалися і 

доповнювалися [172]. До інформаційних жанрів періодичної преси належать: 

замітка, інформаційна кореспонденція, інформаційний звіт, інформаційне 

інтерв'ю, а також репортаж і некролог; до аналітичних – аналітичний звіт, 

аналітичне інтерв’ю, аналітична кореспонденція, бесіда, коментар, стаття, 

рецензія, огляд, журналістське розслідування; до художньо-публіцистичних – 

нарис; фейлетон; памфлет; легенда; анекдот; епіграф, епітафія. Кожен із жанрів 

відрізняються один від одного структурою, методом літературної репрезентації 

інформації, стилем і засобами її викладу, а також точністю відображення 

фактів, подій та явищ навколишньої дійсності [172]. 

У періодичних виданнях основну частину публікацій складають тексти 

інформаційних жанрів, решту - аналітичних жанрів і художньо-публіцистичних 

жанрів. На нашу думку, все це пов’язано з тим, що у структурі сучасного 

медійного простору першорядне місце відводиться новинам, які задовільняють 

потребу в отриманні інформації всього соціуму і окремої людини зокрема. За 

спостереженнями вчених, загальний обсяг новинних текстів у медіадискурсі 

значно перевищує кількість інших типів текстів масової інформації. «Щоденна 
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суспільно-політична або ділова газета прагне до оперативного відображення 

подій. Тому в ній переважають інформаційні жанри» [94, с.78]. 

Цікавість до новин пояснюється не тільки високими темпами динаміки 

розвитку суспільства, але й специфікою самої журналістики, яка покликана 

інформувати суспільство про все, що відбувається в сучасному світі. Проте, 

слід зазначити, що не тільки жанри інформаційної журналістики приносять 

відомості про сучасну дійсність, але й аналітичної, яка крім того, що розкриває 

сутність подій, які відбуваються, здійснює їх аналіз, прогнозує наслідки і дає 

оцінку. Якщо ціль інформаційних жанрів – оперативно повідомити про той чи 

інший факт, подію, то ціль аналітичних жанрів – не тільки повідомити 

аудиторію про факт, зацікавити її подією, яка відбулася, але й розкрити 

«корінь», показати крім явища і його сутність [241]. Зі сказаного випливає, що 

фундаментальними ЖЖ є інформаційні та аналітичні публікації. А тому, в 

нашому дослідженні ми зосередимо свою увагу на інформаційних та 

аналітичних жанрах. Нажаль, обсяг дисертаційного дослідження не дозволяє 

достатньо глибоко охарактеризувати всі ЖЖ, тому детально проаналізуємо 

лише ті жанри, які у процесі аналізу вибіркових публікацій виявилися 

домінуючими. Серед інформаційних ми відібрали: інформаційну замітку, 

інформаційний звіт, а серед аналітичних –  аналітичний звіт, аналітичне 

інтерв’ю, аналітичний репортаж. Перший вид медіапродуктів за аналітичністю 

викладу є «простіший», а другий – «складніший» у цих же аспектах. Тому 

послідовність навчання у створенні медіапродуктів передбачаємо такою: 

замітка, інформаційний звіт, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, 

аналітичний репортаж. Зробимо обґрунтувати висловлену точку зору. 

У представленій нами послідовності жанрів журналістського мовлення 

спостерігається не тільки їх ускладнення за ступенем аналітичності інформації, 

яка висвітлюється, але й за ступенем ускладнення протиріч, які зумовлюються 

від засвоєння викладу інформації за кожним попереднім жанром до наступного. 

При цьому спостерігається закономірність повторення одних і тих же прийомів 

викладу інформації для дотримання сутності жанрів і їх поетапне ускладнення. 
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Зазначені положення приводять нас до думки про існування діалектичної 

складової в процесі вибору послідовності у розвитку вмінь жанрової форми 

викладу інформації. 

Для ілюстрації вищесказаного встановимо залежність сутності жанрів від 

послідовності навчання жанрового мовлення за кожним із них.  

Отже, беручи до уваги перший закон діалектики – закон єдності і 

боротьби протилежностей, який зазначає, що основою будь-якого розвитку є 

боротьба протилежних сторін, ми починаємо навчання викладу думки в жанрі 

замітки, тому що вона дозволяє розв’язати найбільш просте протиріччя між 

потребою людей в знанні (фактів) і найбільш простою формою її викладу. У 

цьому жанрі коротко передаються основні риси якогось явища, події та 

проблеми, які для аудиторії становлять особливий інтерес і новизну [126]. 

Наведемо приклад, яким чином зростання обсягу інформації зростатиме. При 

цьому зазначимо, що тільки в навчальних цілях ми взяли один і цей же за 

змістом матеріал; насправді він повинен бути абсолютно різний і припускати 

вживання іншої лексики та граматики.  

Студентам потрібно дізнатися, коли відбувся турнір чемпіонату світу з 

футболу, хто брав участь у ньому, де він проходив: On Sunday, July 13, the final 

tournament of the World Cup - 2014 between Germany and Argentina was taken 

place in Brazil. Germany national football team won over Argentina national football 

team, becoming the quadruple world champion in football. Однак, у подальшому 

зростатиме інформаційна зацікавленість студентів і аудиторії у додатковій 

інформації. Для них важливо дізнатися не тільки, коли відбувся турнір 

чемпіонату світу з футболу, хто брав участь у ньому, де він проходив, але й як 

все відбувалося. У такому випадку потрібний детальний виклад інформації. 

Врегулювання даного протиріччя, яке виникає при цьому, спонукає журналіста 

до опанування наступного за складністю жанру – інформаційного звіту, який 

вважатимемо наступним етапом у процесі навчання жанрового МЖ. 

Висвітлюючи подію у формі інформаційного звіту, журналіст детально 

відображає факти, що відбулися, нічого не оцінюючи й не коментуючи. Його 
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авторська позиція виражена у відборі фактів, наведенні тих чи інших 

подробиць. Наприклад: On Sunday, July 13, the final tournament of the World Cup 

- 2014 between Germany and Argentina was taken place in Rio de Janeiro (Brazil), 

at the stadium «Maracana». Germany national football team won over Argentina 

national football team, becoming the quadruple World Champion in football. In the 

first and the second halves the Germans were played with obvious advantage of 

opponents, but they couldn’t score a goal. In extra time the initiative was on 

Germans side and in the second extra time Argentines missed attack. Mario Gotze 

scored the decisive goal. Last time Germany won the World Cup in 1990.  Однак, 

отримавши відомості про подію, далеко не всім людям зрозуміло суть 

повідомлення. Виникає наступне протиріччя між наявною інформацією і 

деякою незрозумілістю її суті. Для вирішення цього протиріччя необхідне 

роз’яснення, а у нашому випадку, чому саме так відбувався матч. Іншими 

словами, у людей виникає потреба у повідомленні наступного більш складного 

за формою та змістом жанру – аналітичного звіту, який можна вважати 

наступним у процесі навчання жанрового МЖ. 

Саме цей жанр задовольнить потреби особистості, адже розповідаючи 

про подію, автор осмислює її, дає оцінку фактам, коментує ситуацію, що 

склалася, залучаючи при цьому додаткові відомості, цифри, зазначаючи 

найбільш актуальні проблеми. Прикладом аналітичної інформації, у нашому 

випадку, може бути такий: On Sunday, July 13, the final tournament of the World 

Cup - 2014 between Germany and Argentina was taken place in Rio de Janeiro 

(Brazil), at the stadium «Maracana». The first and the second halves were 

unchanged. When most fans were preparing for penalties, the coach made a greater 

contribution. After an excellent pass on the wing and accurate pass of Shyurle, Mario 

G?tze confirmed his professional skills. National Team of Sabely didn’t give up, but 

even in those moments Messi looked doomed. 

Most fans and experts predicted the unconditional victory of Germany. And so 

it happened. The spectacular victory of Bundesteam in the semifinals. This team does 

not have indispensable. Even the loss of Marco Reus, one of Germany's young 
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players was completely invisible. Experience and confidence - great power. And it’s 

well-known fact that there are any teams with such a large store of experience of 

successful performance at the World Championships. Therefore, it was clear that the 

German team would win. 

Here's a game - football, if you do not use your points and not go forward, you 

will get a ball in your own net. 

Однак, у подальшому для журналіста важливим є встановлення контактів 

з аудиторією, для якої він пише. З метою з’ясування додадкових фактів 

досліджуваної проблеми, автор звертається до учасників події. Тому вважаємо, 

що наступним етапом у навчанні жанрового мовлення може бути аналітичне 

інтерв’ю. 

Цей жанр не тільки подає інформацію про факт, але й розкриває його 

суть, відповідаючи при цьому на питання: Що? Де? Коли? Чому? Яким чином? 

Що це означає? і т. д. [126]. 

Роль автора аналітичного інтерв'ю полягає в тому, що він своїми 

питаннями програмує напрям аналізу, який зазвичай здійснюється самим 

респондентом. Журналіст не тільки задає питання учасникам, але й коментує та 

аналізує їх відповіді, робить певні висновки. Наведемо приклад тексту: On 

Sunday, July 13, the final tournament of the World Cup - 2014 between Germany and 

Argentina was taken place in Rio de Janeiro (Brazil), at the stadium «Maracana». 

Germany national football team won over Argentina national football team, 

becoming the quadruple World Champion in football 

This team was moving to World Cup without a single defeat. Even the coach, 

Joachim Loew, was confident that his team would win.  

-Did you believe in victory?  

-Oh, definitely. We have achieved victory in the Championship, because they 

were confident that we would be the best.  

-What are the factors that led your team to victory? 

 -It was hard and exhausting struggle, but we won the World Cup because of 

bright and balanced team game.  
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-How much time did it take to get ready for the World Cup? 

- I must say that we started our preparation for the Championship about ten 

years ago. The thing that has happened now – it’s the result of many years of work 

that began during the time of Jorgen Klinsmann. 

 -What did this victory bring to you?  

- Well, this victory brought us a worldwide fame. This is a historic day for all 

football in Germany! It is a triumph of team spirit, tactical discipline and level of 

play. 

 According to words of German specialist, his team has been progressing step 

by step. As a result, the football team defended the victory and won the title of the 

strongest team in the world, becoming the first European team that won the World 

Cup in the South America. 

Однак, не завжди для того, щоб вияснити деталі того чи іншого явища, 

автор звертається до аудиторії із заздалегідь продуманими запитаннями. Досить 

часто, потрапляючи у центр подій, що відбуваються чи відбулися, журналіст 

стикається із непередбачуваними обставинами. Саме ці обставини спричиняють 

те, що, звертаючись до очевидців подій задля вияснення тих чи інших обставин, 

автор формулює непередбачувані запитання і в свою чергу, отримує 

непередбачувану відповідь. Все це вказує на високий ступінь спонтанності 

мовлення обох сторін. Автор ініціює розмову, скеровує її у потрібне русло, 

перепитує й уточнює отриману інформацію та викладає її у такій інтерпретації, 

яка б надала аудиторії можливість побачити подію очима автора, створюючи 

при цьому «ефект присутності», що дозволяє читачеві відчути себе поряд з 

автором на місці події [97].  

 Викладені вище дії співвідносяться із жанром аналітичний репортаж. 

Цей жанр дозволяє вирішити найбільш складне протиріччя між потребою 

людей у знанні не тільки деталей явища, але й в наочному уявленні про подію 

через безпосереднє сприйняття автора та складною формою його викладу. 

Наведемо приклад вищевикладеного: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
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The significant event for all fans of football - 2014 World Cup finals has just 

ended. The final tournament of World Cup Football - 2014 between Germany and 

Argentina was taken place at Maracana stadium in Rio de Janeiro. Germany 

national football team won over Argentina national football team, becoming the 

quadruple World Champion in football. It was clear that the German team would 

win, because it was moving to World Cup without a single defeat. We were able to 

talk to the fans of the championship, who willingly shared their impressions of the 

game. 

They admitted that the match was exciting and emotional: «Yeah, we were 

admiring the play of Lionel and his partners who looked more acutely. We felt that 

the absence of Khedira had an impact on the game and Messi with Higua?n got a 

little more space than the coach supposed. But in the second half of the match, we 

saw a completely different game where followers of Joachim Loew took the initiative 

in their hands and showed a real football» - says one of  football fans. 

And as the match went on I was looking at the structure of the team actions of 

two finalists. To my mind, the problem of the German national football team was a 

positional attack and the number of players in defense. Any error in the attack 

resulted in a quick action in response to the opponents. This was the advantage of 

Argentina when it attacked quantitatively. I was sure that it would be the key moment 

of the match and Argentines would be able to achieve the victory. In the second half 

of the match a collision between Neuer and Higuan caused an explosion of emotions 

in the stands and I think it will be discussed for a long time. 

Wow! And what the attacking impulse of Argentines in the second half was! 

But Germans played with dignity. And as a gift to the audience they were given an 

additional 30 minutes of «football banquet». And Mario Gоtze scored a goal. He is a 

rising star of German football. The final whistle and Germany triumphs. 

Disappointed fans cannot stop crying. According to their words, Argentina didn’t  

realize the expected benefits and footballers didn’t reveal their full potential. At that 

moment on the field the team was accumulating more than expending, it scored goals 

and forced the opponents to work more active. Speaking the truth Argentina didn’t 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/the+second+half+of+the+match
http://context.reverso.net/translation/english-russian/Joachim
http://context.reverso.net/translation/english-russian/as+the+match
http://context.reverso.net/translation/english-russian/realized
http://context.reverso.net/translation/english-russian/benefits
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show its full strength. I think the German team was the best among the others on the 

Championship. But let’s pay our respects Argentina, which may also worthy of the 

title. However, the world champion can be only one. And today – It is Germany! 

Однак, зазначена послідовність навчання жанрового мовлення майбутніх 

журналістів обумовлюються не тільки діалектичним законом боротьби 

протилежностей, але й законом переходу кількісних змін у якісні. Спочатку 

майбутні журналісти навчаються викладати інформацію в стилі вимог жанру 

замітки, потім на її основі вибудовують інформаційний звіт, що супроводжує 

аналітичний звіт, після якого аналітичне інтерв’ю, і як наслідок інтерв’ю – 

аналітичний репортаж. Таким чином, міцність засвоєння навчального матеріалу 

досягається за рахунок багаторазового повторення деяких його елементів, коли 

перехід до вивчення нового явища проходить на основі його з'єднання з раніше 

вивченим. Це, в свою чергу, дозволить зберегти в пам'яті навчальну 

інформацію і не допустить її забування [113]. Проте, зазначимо, що повторення 

матеріалу представляє собою не механічний процес, а так звані «творчі» 

повторення досліджуваних явищ, коли «кожне наступне вживання удосконалює 

як сам зміст, так і якість його вираження» [113]. Кількісні характеристики 

одних і тих же елементів породжують нові якості жанрового мовлення: від 

уміння чітко та коротко викласти інформацію – до вміння глибоко аналізувати 

досліджувану проблему, висловлювати свої власні думки, судження, вступати в 

контакт із аудиторією тощо.  

Ще один закон, який також має велике значення у представленому нами 

алгоритмі навчання жанрового мовлення – діалектичний закон заперечення 

заперечення. Перехід від одного жанру до іншого відбувається за механізмом 

заперечення заперечення, тобто діалектичного «зняття» [154]. При презентації 

нового матеріалу, нова інформація, з опорою на попередню, об’єднується з нею 

й утворює новий блок знань, який, ґрунтуючись на істотних властивостях і 

ознаках попереднього, в деякій мірі заперечує його. Тобто, від жанру до жанру 

нова інформація доповнюється, а з попередньої повторюється лише та, яка 

http://context.reverso.net/translation/english-russian/pay+our+respects%2C
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зберігає свою актуальність. Неактуальні відомості відкидаються, іншими 

словами, неактуальна інформація заперечується. 

На основі вищевикладеного можна стверджувати, що процес розглянутих 

нами жанрів журналістики здійснюється відповідно до основних діалектичних 

законів. У кожному викладі матеріалу (від жанру до жанру) обсяг інформації, 

яка в ньому міститься, зростає.  

У наступній частині нашого дослідження робимо спробу обґрунтувати 

послідовність формування вмінь продукування журналістських текстів 

англійською мовою відповідно до відібраних жанрів з урахуванням змістового, 

структурно-копозиційного та лінгвостилістичного аспектів. 

 

1.4. Змістові, структурно-композиційні та лінгвостилістичні особливості 

журналістських жанрів  

 

Питання формування професійної компетентності майбутніх журналістів 

засобами іноземної мови займалися і продовжують займатися Т. Бударіна [29], 

Т. Емельянова [52], І. Колегова [80], Е. Макєєва [108], Л. Нагорнюк [124], 

І. Чемерис [186], Н. Чичеріної [187].  

У дослідженнях вчених система завдань була спрямована на детальне 

засвоєння лише окремих жанрів, а саме: інтерв'ювання (Т. Бударіна  [29], 

Е. Макєєва [108]), зв'язки з громадськістю (Т. Емельянова [52]), реферування в 

телевізійному дискурсі (Ю. Артем'єва [8]). Окремі аспекти формування 

професійних знань та умінь журналіста розглянуті у дослідженнях 

(О. Барабаша [13], Л. Усманової [175]), розвитку культури його професійно - 

мовленнєвої діяльності (Л. Городецька [46], Г. Нуріджанов  [134], М. Фаєнова 

[180]). 

Незважаючи на численні дослідження в цій галузі, жодна із праць не 

містить повної систематизації жанрових форм журналістського мовлення і не 

відображає структуру процесу їх засвоєння таким чином, щоб кожна наступна 
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навчальна дія поступово ускладнювалася в змістовому та лінгвістичному 

аспектах і створювала міцну основу для переходу навчально-мовленнєвої 

журналістської мови в кожному з її жанрів в реально мовну іншомовну 

професійну діяльність. Тому у цій частині нашого дослідження зробимо спробу 

обґрунтувати послідовність формування жанрових іншомовно-мовленнєвих 

умінь журналістів з урахуванням змістового, структурно-композиційного та 

лінгвостилістичного принципів. 

У попередньому розділі нашої наукової роботи ми діалектично 

обґрунтували алгоритм вивчення жанрових форм і зазначили, що слід 

розпочинати із такого жанру, як замітка, яка є основним журналістським, 

найпростішим жанром оперативного повідомлення. Він залишається 

найпоширенішим, найекономнішим жанром інформування, оперативно 

розкриває актуальні і суспільно значимі події. Професійні вміння журналіста 

починаються саме з вивчення цього жанру, який приховує у собі всі основні 

підходи і принципи в розробці більш складніших журналістських 

медіапродуктів.  

Замітка є короткою формою інформування читачів про важливий факт 

(достовірна відомість, що встановлює реальність існування будь-якого явища, 

події, процесу, ситуації в теперішньому або минулому) [170]. 

До її основних жанрових ознак відносимо: 

 суспільна значущість (інформація є предметом громадського 

інтересу); 

 стислість та економічність (мінімальна кількість слів у викладі 

інформаційного матеріалу);  

 об’єктивність і точність (правильне вживання слів, точний запис 

цифр, імен, прізвищ, посад, географічних назв, найменувань установ та 

організацій);  

 однофактність (факт у замітці має бути одиничним, матеріал тексту 

має бути «очищений» від додаткових і малосуттєвих відомостей, деталей) [126]. 
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Ці ознаки жанру замітки вказують на те, що він є найменшим за обсягом, 

однак не простим у плані написання. Потрібно чітко знати структуру- 

композиційну побудову жанру, текст має бути побудований так, щоб за 

допомогою найменшої кількості слів і речень викласти найповніший зміст 

повідомлення. 

Композиційна структура замітки не має тенденцій до кардинальних змін. 

Оскільки експериментувати з формою подання матеріалу не прийнято, 

класична замітка будується за визнаним класичним принципом перегорнутої 

піраміди, коли основне інформаційне повідомлення міститься на початку 

тексту, бажано в першому ж реченні [73]. Наступні ж речення лише 

конкретизують попереднє повідомлення. Схематично структуру замітки можна 

зобразити так:  

 

 

Рис. 1.4.2 Схема структури жанру замітки 

Як видно із даної схеми, структура цього жанру складається з чотирьох 

елементів: заголовок, вступна частина, основна частина, деталі.  

Для того, щоб привернути увагу читача і зорієнтувати його у змісті 

наступного тексту, автор у вступній частині коротко розкриває тему матеріалу. 

У основній частині – журналіст подає найважливішу інформацію, і лише після 

цього автор констатує підсумки тієї чи іншої події і т. д.  

Отже, найважливіша і найкоротша за обсягом інформація знаходиться на 

початку інформаційної замітки. Усі подальші деталі інформаційного 

повідомлення, автор викладає за методом зменшення їх значимості.  

 

                                                                     Заголовок 

                                                                Вступна частина 

                                                                        

                                                                      основне  

                                                                  повідомлення 

 

 

 

                                                                       найменш 

                                                                        значимі 

                                                                         подро- 

                                                                         биці 
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Незважаючи на те, що замітка є найменшим за обсягом і «найпростішим» 

за композиційною структурою жанром, створювати текст замітки важко –

журналісту необхідно вибрати найголовніше, систематизувати й осмислити 

отримані відомості, викласти інформацію точно, стисло і зрозуміло для читача. 

Незначні відхилення від структури замітки можуть бути, хоча, безумовно, 

майбутній журналіст повинен керуватися вищезазначеними правилами. 

Як зазначалося вище, факт, який лежить в основі інформаційної замітки 

має соціальну значущість. Він породжує такі екстралінгвістичні стильотвірні 

ознаки жанру замітки як факт, його новизна, соціальна значимість, стислість та 

економічність. Вони складають мовну модель тексту журналістського жанру.  

Факт – одинична подія (явище), для якого характерні певний час, місце, 

конкретні умови існування. Одиничність події – важлива характеристика змісту 

замітки. Вона дозволяє фіксувати факт у лаконічній мовній структурі. Текст 

інформаційної замітки будується за відомим принципом запитань: «Хто?», 

«Що?», «Де?», «Коли?». Саме ці запитання обумовлюють жанрові вимоги і 

визначають специфіку синтаксичних конструкцій замітки, в якій переважають 

прості речення, ускладнені відокремленими, вставленими конструкціями, 

словосполученнями (колокації). За допомогою таких конструкцій журналіст 

забезпечує вірогідність повідомлення, відтворює його об’єктивність [98]. 

Використання словосполучень у тексті зумовлено вимогами економії засобів 

вираження на одиницю змісту, оскільки вони дозволяють виразити необхідні 

відомості в більш стислому, концентрованому вигляді [7]. 

Для інформаційної замітки не характерні складні речення. Це, 

насамперед, пов’язано із стислістю журналістського жанру. Серед складних 

речень можуть зустрічатися речення з підрядними обставинними, а саме: часу 

із сполучниками as soon as (як тільки), after (після того як), since (з тих пір як), 

before (до того як), till (до тих пір, поки), when (коли), while (у той час як); мети 

that (щоб), so that / in order that (для того щоб), lest (щоб не); місця із 

сполучниками wherever (де б не, куди б не), where (де, куди); допустові as (як 

не), however (проте), although (тим не менш), though (хоч), whoever (хто б не) 
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[202]. В основному форма викладу тексту замітки ведеться від третьої особи 

однини або множини, однак спостерігаються і безособові речення, які 

посилюють фактологічність, дієвість та чіткість висловленого. Враховуючи той 

факт, що даний вид жанру передбачає інформування суспільства про 

теперішню або минулу подію, тому цілком логічним є використання у тексті 

замітки дієслів, вжитих у теперішньому, минулому простому (неозначеному) 

часах активного й пасивного станів, чуже висловлювання автор передає 

непрямою мовою.  

Для визначення новизни факту автор може використовувати такі слова, 

як: it is opened (відкрився), it is started, (почався), first (перший), new (новий), 

today (сьогодні), yesterday (вчора) і т. д. Соціальна значущість події «не завжди 

виражається мовними оцінками, оскільки сама публікація повідомлення – 

визнання важливості цього факту для життя суспільства» [166, с. 61]. Досить 

часто соціально важлива подія супроводжується додатковими фактами, тому 

замітка може складатись із кількох речень, набуваючи при цьому жанрових 

форм короткого повідомлення чи розширеної інформації. Такі 

екстралінгвістичні стильотвірні ознаки інформаційної замітки як стислість та 

економічність породжують використання у тексті повідомлення кліше та 

скорочених найменувань (абревіатури). Створюючи текстове повідомлення 

автор повинен використовувати загальноприйняті скорочення, а маловідомі –  

слід записувати повним найменуванням для того, щоб уникнути незрозумілості 

повідомлення. 

Особливістю інформаційної замітки є використання нейтральної, 

міжстильової й термінологічної лексики, наявність якої зумовлена тематикою. 

Часте вживання термінів надає замітці необхідну точність і ясність викладу. 

Крім того, з використанням термінології пов'язаний і певний стилістичний 

колорит - строгість і точність, витриманість і лаконізм мови. Журналіст у ході 

написання тексту інформаційної замітки керується словами-термінами, які 

диктує йому сама тема, а тому дуже важливо, щоб він орієтувався у питаннях 

галузі, про яку йде мова, і вмів досконало розкривати значення тих слів, без 
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яких в повному обсязі не можна розкрити тему. Однак, через брак навчального 

часу, який відводиться на засвоєння іншомовної лексики, журналіст не в змозі 

засвоїти всю галузеву термінологічну лексику, а тому значна її частина 

виноситься на самостійне опрацювання. 

На лексичному рівні для жанру замітки характерним є використання 

фразеологізмів. Використання фразеологічних одиниць, як правило, зумовлене 

прагненням автора посилити експресивну забарвленість мови, однак, 

враховуючи те, що для тексту інформаційної замітки характерна нейтральна 

лексика, то і фразеологізми позбавлені експресивного забарвлення. 

Отже, інформаційна замітка в навчанні студентів – це невеликий за 

обсягом журналістській твір, якому притаманні такі ознаки, як: економність 

викладу, лаконічність, чіткість, висока оперативність, універсальність, 

однофактність. Специфіка цього жанру полягає в тому, що він є 

першоелементом, з якого згодом конструюються інші більш розгорнуті 

матеріали з авторським коментарем, асоціативним чи навіть метафоричним 

рядом: звіти, інтерв’ю, репортажі, тощо.  

Як видно, із характеристик замітки, її змістова основа полягає в 

інформуванні реципієнта про минулі події з конкретним уточненням їх часу, 

місця і мети проведення. За своєю змістовою характеристикою замітка 

виявляється найбільш близькою до такого жанру як інформаційний звіт, який 

вирішує складніші завдання, ніж повідомлення про місце, час і мету проведення 

події, де автор намагається більш докладніше розповісти про ситуацію, 

показати, як вона розгорталась, подати її внутрішній рух, її перебіг.  

Як зазначає Є. Ахундова у своїй праці «Основные жанры современной 

периодической печати и проблемы перевода» всі замітки переходять у 

своєрідні звіти, де основою тексту є детальний виклад суті питань, які 

розглядалися на заходах [9, с. 28]. На відміну від замітки, звіт оперативно і 

детально розповідає про подію, прийнятті рішення, зазначає досягнення та 

результативність заходу.  
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У звіті журналіст документально і реферативно розповідає («звітується» 

перед читацькою або іншою аудиторією) про єдину значиму подію, для якої 

характерна дія, виражена словом [126]. 

Якщо для написання замітки не важлива особиста присутність журналіста 

на місці події, то для написання звіту – навпаки, авторові важливо побачити і 

почути, що саме відбулося. В результаті чого автор звіту чітко і детально 

відображає ситуацію, що склалася, при цьому нічого не коментуючи, він 

виступає як інформатор, в інформаційно-констатувальному плані відображає 

події. Його позиція виражається в тому, на яких фактах, деталях він акцентує 

увагу читачів. Наприклад, у звіті про засідання, семінари, зустрічі, конференції 

виступи діячів можуть бути дані в стислому вигляді, або, навпаки, досить 

повно, з певною деталізацією. 

Основні жанрові особливості звіту можна сформулювати так: 

 суспільна значущість (інформація є предметом громадського 

інтересу); 

 стислість та економічність (мінімальна кількість слів у викладі 

інформаційного матеріалу);  

 об’єктивність і точність (правильне вживання слів, точний запис 

цифр, імен, прізвищ, посад, географічних назв, найменувань установ та 

організацій);  

 документальність (інформація базується на достовірних фактах); 

 деталізація інформації (в основі лежить максимально повна 

розповідь про конкретну окрему подію, причому деталями і подробицями 

виступають предметні описи явищ або ситуацій, репліки дійових осіб і т. п.). 

Отже, специфіка написання інформаційного звіту в навчанні студентів 

полягає в тому, що автору твору необхідно з максимальною точністю, 

детальністю й документальністю передати хід події в тій послідовності, в якій 

вона проходила.  

Структурно-композиційна побудова інформаційного звіту вирізняється 

своєю послідовністю, тому в ньому відповідно виділяють заголовок, вступну 
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частину, в якому повідомляється про подію, основну частину, в якій 

розкриваються деталі розгортання події і висновки. 

Перед основною частиною тексту автор коротко висвітлює основні 

моменти описуваного явища. Завдання журналіста зацікавити читача, 

заінтригувати, іноді шокувати його, дати мотив для ознайомлення з наступним 

текстом. В основній частині автор у деталізованій формі переказує основний 

зміст події, залучаючи при цьому додаткові факти, репліки або питання, які 

прозвучали в ході виступу того чи іншого доповідача. У висновку необхідно 

подати основні підсумки [72, с.283].  

У лінгвістичному аспекті звіту, властиві ті ж екстралінгвістичні 

стильотвірні ознаки, що і замітці: факт, соціальна значущість, стислість та 

економічність, об’єктивність, точність. Однак, у звіті, зазначені ознаки 

доповнюються новими: документальність та деталізація події. Звіт, як і замітка, 

фіксує факт у лаконічній мовній структурі, відповідаючи на запитання: «Хто?», 

«Що?», «Де?», «Коли?», але у звіті ці питання найчастіше доповнюють ще 

додаткові, наприклад, «Як?», «За участь кого? «, «З якими результатами?», 

тощо. Жанротвірні особливості і питання становлять жанрові вимоги і 

визначають специфіку синтаксичних конструкцій звіту, в якому переважають 

прості речення, ускладнені багатьма відокремленими, вставленими 

конструкціями, словосполученнями (колокації) та герундіальними, 

інфінітивними конструкціями [7]. Перевага застосування у звіті герундіальних 

конструкцій обумовлена прагненням до точності, стислості і простоти 

синтаксичної структури. Вимога стислості викладу матеріалу полягає в 

прагненні вмістити в межі однієї фрази максимум необхідної інформації. 

Водночас, характерною особливістю тексту звіту є використання 

складносурядних речень із сполучниками and (і), or (або), but (а, але), 

either…nor (або….ні), neither… nor (ні…ні), yet (все ж), still (проте), for (бо) та 

складнопідрядних речень з невеликою кількістю підрядних. Враховуючи той 

факт, що інформаційний звіт більш детальніше розкриває суть події у 

порівнянні із заміткою, тому цілком очевидно, що в тексті звіту застосовуються 
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підрядні речення часу, місця, мети, допустові, а також речення способу дії із 

сполучниками: as (як), as if / as though (наче б), умови із – if (якщо), provided 

that / in condition that (за умови що), наслідку – so that (так що). Характерне 

також вживання підрядних означальних речень, які вводяться сполучниками: 

who (який), whose (чий), which / that (який), where (де), why (чому) та додаткових 

речень із сполучниками (що), if / whether (чи), who (хто), what (що), which 

(який), when (коли), where (де), how (як ), why (чому). Аналогічно, як і в замітці, 

форма викладу матеріалу ведеться від третьої особи однини або множини, 

переважає використання непрямої мови. Найбільш яскраво вираженою 

особливістю об’єктивності інформаційного звіту на синтаксичному рівні є 

використання безособових речень. Враховуючи той факт, що домінуючим у 

публікаціях інформаційного звіту є деталізованість викладу подій і явищ 

навколишньої дійсності, текст може містити цитати, які повідомляються 

очевидцями або учасниками описуваної події. Цілком узгоджується із 

загальною стильовою рисою інформаційного звіту наявність минулого простого 

(неозначеного) часу у формах активного і пасивного станів. Проте, виходячи з 

того, що дана форма жанру має на меті розгляд минулих подій і співвіднесення 

їх із сьогоденням, то значна частина матеріалу тексту носить ретроспективний 

характер, що в свою чергу зумовлює функціонування перфектних часів 

(теперішній і минулий). Вони допомагають журналісту зробити перехід із 

сьогодення в минуле чи навпаки, показуючи при цьому взаємозв’язок між 

різноманітними текстовими фрагменти.  

Оскільки інформаційний звіт відображає соціальний досвід, тому і 

лексика його гранично узагальнена [126]. Вона характеризується стилістичною 

нейтральністю, відсутністю слів, що мають емоційно-експресивне забарвлення. 

Лексичні одиниці цього жанру варіюються залежно від змісту тексту матеріалу, 

тобто від відповідності його до тієї чи іншої галузі діяльності. Дуже часто 

представлені стилістично нейтральні і міжстильові фразеологізми, кліше: be of 

importance (мати значення), play the role (відігравати роль), hold the office 

(обіймати посаду), field of application (сфера застосування), do harm (завдати 
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шкоди), bring to the attention of (довести до відома) і т. п. Спостерігається і 

часте використання  мовних зворотів: in order to ( з метою), because of (у 

зв’язку), according to (відповідно до), despite of (незважаючи на) та ін. [49]. 

Отже, інформаційний звіт можна вважати другим етапом у процесі 

навчання жанрового англомовного писемного мовлення журналістів. 

Як видно із характеристик інформаційного звіту, його змістова основа 

полягає в інформуванні реципієнта про подію або захід (наради, конференції, 

з’їзди, сесії, мітинги, поїздки та зустрічі урядових осіб, відкриття пам’ятників, 

громадсько-політичні акції, виставки, спортивні змагання, концерти, судові 

процеси та ін.) [126, с. 15], як саме вони відбувалися, що містилося в доповіді і 

які рішення були прийняті. За своєю змістовою характеристикою 

інформаційний звіт виявляється найбільш близьким до такого жанру як 

аналітичний звіт, який вирішує ще складніші завдання. Якщо в інформаційному 

звіті журналіст відображає зовнішню сторону предмета, повідомляє про хід 

події, інформує, хто виступив, що сказав, і як це було сприйнято аудиторією, то 

в аналітичному звіті він відображає взаємозв'язок тих чи інших суджень, 

оцінок, висновків, пропозицій, що містяться в промовах виступаючих, з 

реальними проблемами, що існують на даний момент у житті суспільства, 

країни, тощо [170, c. 131]. І вже, виходячи із такого співвіднесення, автор дає 

власну оцінку.  

В аналітичному звіті акцент робиться не на оперативне представлення 

інформації, а на її аналіз [171]. Тут важливіше осмислення журналістом 

ситуації, виступів учасників події, коментування окремих положень їхніх 

промов, оцінка тих чи інших суджень, нарешті, пошук взаємозв'язку між тими 

чи іншими висловлюваннями. Таким чином, якщо «автор намагається 

визначити своє ставлення до події, з'ясувати її значення, у звіті з'являються 

аналітичні елементи» [171, с.214]. Журналістові доводиться аналізувати, 

оцінювати, коментувати, зіставляти, порівнювати, прогнозувати своє бачення 

вирішення проблеми. Тому зрозуміло, що матеріал аналітичного звіту значно 

ширший, у порівнянні з інформаційним, оскільки неможливо у двох абзацах 
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розкрити сутність того, що відбувається. Якщо в інформаційній замітці чи в 

інформаційному звіті на перший план виходить факт, то в аналітичному звіті - 

думка, сформована багатьма фактами, і емоції автора, що виникли під впливом 

цієї думки. 

Беручи до уваги жанротвірні ознаки аналітичного звіту, сформулюємо 

його риси для навчання студентів:  

 суспільна значущість (інформація являється предметом 

громадського інтересу); 

 об’єктивність і точність (відсутність тенденційності, неупереджене 

відношення аналітика до дослідження і його результатів, правильне вживання 

слів, точний запис цифр, імен, прізвищ, посад, географічних назв, найменувань 

установ та організацій);  

 багатофактність (розгляд явища, як сукупності кількох логічно 

пов'язаних фактів); 

 документальність (інформація базується на достовірних фактах); 

 деталізація інформації (повнота викладу матеріалу від опису подій 

до відображення внутрішніх зв’язків між подіями, явищами та дійовими 

особами); 

 логічність (послідовність викладу матеріалу, несуперечливість 

думки, чіткість і достатність аргументації, правдивість відображення фактів 

(об'єктів) дійсності та їх зв'язків і відносин); 

 наявність авторської оцінки (коментування дій, подій, заснованих 

на особистісній оцінці); 

 часткова емоційність викладу інформації (використання у тексті 

певних лексичних одиниць); 

 прогностичність (прогноз результатів на майбутнє). 

Особливість написання аналітичного звіту полягає в тому, що матеріал 

включає в себе сукупність фактів, які тісно взаємопов'язані між собою, і вже на 

початковій стадії їх обробки від фахівця вимагається ретельний відбір, 

систематизація, групування та класифікація їх за різними ознаками, 
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знаходження причинно-наслідкових зв'язків між ними і т. д. Звіт повинен мати 

чітку структуру. Структурно-композиційна побудова аналітичного звіту 

вимагає логіки зв’язків, а тому вона чітко впорядкована і складається із таких 

елементів: заголовок, вступна частина, основна частина, висновок [72]. У 

вступній частині, автор тезисно вказує основну суть проблеми. Слід пам'ятати, 

що вступна частина не повинна перевищувати за обсягом двох або трьох 

абзаців. Після того, як автор сформулював тезу, він приступає до основної 

частини. Розгортання теми відбувається з використанням аргументів, основна 

ціль яких сформувати в аудиторії певне бачення, переконати в першочерговій 

важливості поставленої мети. У заключній частині наводяться основні 

висновки у вигляді тез, робляться необхідні акценти, прогнози. 

У лінгвістичному аспекті аналітичному звіту, властиві ті ж 

екстралінгвістичні стильотвірні ознаки, що й інформаційному звіті: суспільна 

значущість, об’єктивність, точність, документальність, деталізація інформації. 

Однак, в аналітичному звіті зазначені ознаки доповнюються новими: наявність 

авторської оцінки, логічність, часткова емоційність, прогностичність, 

багатофактність. Текст аналітичного звіту, так само й інформаційного, 

будується за відомим принципом запитань: «Хто?», «Що?», «Де?», Коли?», 

«Як?», «За участю кого?», «З якими результатами?», однак, в аналітичному 

звіті ці питання найчастіше доповнюють ще додаткові, наприклад: «Чому 

так?», «Кому?», З якою метою?», Яким чином?», З якої причини?», З якими 

наслідками?», Якій стратегії і тактиці віддати перевагу?», тощо. Жанротвірні 

особливості зумовлюють жанрові вимоги і визначають специфіку складних 

синтаксичних конструкцій аналітичного звіту. У ньому переважають складні 

речення з чітко вираженим складносурядним або складнопідрядним зв'язком 

[7]. Складнопідрядні речення є основним засобом вираження авторського 

початку на рівні складного речення і на синтаксичному рівні в загальному. 

Використання складних речень дає змогу відтворювати систему логічних 

відношень, обґрунтовувати різнопланові положення, міркування, порівнювати і 

зіставляти повідомлене з реальністю. Як відомо, в аналітичному звіті, на 
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відміну від інформаційного, автор прагне визначити різні елементи 

досліджуваного явища, їх взаємозв'язок і відносини, пояснити з різних точок 

зору суть ситуації і т. п. [178, с.69].  На синтаксичному рівні це здійснюється у 

використанні всіх типів підрядних речень. Крім тих речень, що були зазначені в 

інформаційному звіті, до них відносимо: підметові, присудкові підрядні 

речення, із використанням сполучників: that (що), if / whether (чи), who (хто), 

what (що), which (який), when (коли), where (де), how (як ). Однак, застосування 

складних речень зовсім не означає, що в аналітичному звіті не присутні прості 

речення. З метою посилення впливу на аудиторію та прагненням до точності, 

автор в тексті даного жанру використовує прості речення з відокремленими, 

вставленими, герундіальними, інфінітивними конструкціями, а також 

вставними словами, які виражають певне відношення автора до описуючих 

подій. 

Найбільш яскраво вираженими синтаксичними особливостями 

об’єктивності аналітичного звіту є використання у тексті реплік, цитат дійових 

осіб. Аналогічно, як в тексті інформаційного звіту, так і в тексті аналітичного, 

форма викладу матеріалу ведеться від третьої особи однини, проте 

спостерігається застосування займенників першої особи множини, що в свою 

чергу підкреслює відношення автора до ситуації, ставить його на один рівень з 

дійовими особами, а також надає матеріалу певної об’єктивності. Прагнення 

журналіста прокоментувати ситуацію, дати власну оцінку фактам, явищам, 

подіям та дійовим особам, спонукає його до використання не тільки прямої 

мови (цитат, реплік дійових осіб), але й різних засобів виразності, а саме: 

риторичних питань, інверсій. Цілком узгоджується із загальною стильовою 

рисою аналітичного звіту використання тих самих часів, що й в 

інформаційному звіті. Але, так як аналітика фіксує не тільки зв'язки між 

фактами з метою виявлення та подання закономірностей різного рівня 

узагальнення, а й прогнозує можливі події (факти), тому, цілком очевидно, що в 

тексті аналітичного звіту зустрічаємо форму майбутнього часу. З граматичних 

засобів найчастіше може зустрічатися форма майбутнього неозначеного часу і 
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майбутнього тривалого часу. Спостерігається і явище транспозиції граматичних 

форм, а саме – вживання теперішнього неозначеного часу на позначення 

майбутньої запланованої дії чи низку послідовних дій. Коментуючи внутрішні 

зв’язки між подіями та суб’єктами, припускаючи шляхи вирішення проблеми, 

автор може звертатися до модальних дієслів: must (повинен), have to (слід), have 

got to (необхідно), need (потрібно) та ін.  

На лексичному рівні, текстам аналітичного звіту властиві ті ж ознаки, що 

й текстам інформаційного: стилістично нейтральні слова, міжстильові 

фразеологізми, кліше, сталі звороти. Лексичні одиниці цього жанру варіюються 

залежно від змісту тексту матеріалу, тобто від відповідності його до тієї чи 

іншої галузі діяльності. В основному мова аналітичного звіту характеризується 

великою кількістю суспільно-політологічних та економічних термінів, що 

містяться як у викладі висловлювань учасників подій, так і в коментарях. Цим 

визначається необхідність трактувати читачам рідкісні, маловживані терміни, 

які нещодавно з’явилися [4]. Однак, враховуючи ту обставину, що в 

аналітичному матеріалі журналіст прагне аналізувати факти, зіставляти їх з 

іншими, оцінювати, пропонувати своє бачення вирішення проблеми, в жанрі 

з’являється емоційно забарвлена лексика. Проте, ця лексика може бути лише у 

вступних конструкціях і висловлюваннях, що містять коментар журналіста, але 

не в інформаційній частині тексту. Даючи власну оцінку чи то подіям, чи то 

висловлюванням осіб, автор звіту вдається до застосування модальних слів, що 

виражають впевненість of course (напевно), sure (безперечно), surely (напевно), 

to be sure (бути впевненим), no doubt (без сумніву), naturally (безумовно); сумнів 

і припущення maybe (можливо), perhaps (мабуть), probably (ймовірно); 

підсилення indeed - (дійсно), really (справді); позитивну або негативну 

оцінку fortunately (на щастя), unfortunately (на жаль), luckily (щасливо), 

unluckily (нещасливо), happily (успішно), unhappily (неуспішно). Створюючи 

матеріал у формі аналітичного звіту, автор відтворює події у логічній 

послідовності (переходом від однієї думки до іншої). Логічність викладу на 

лексичному рівні підкреслюється застосуванням у тексті спеціальних 
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функціонально - синтаксичних засобів, що вказують на послідовність розвитку 

думки first of all (насамперед), then (потім), firstly (по-перше), secondly (по-

друге), hence  (отже); протиставлення however (однак), meanwhile (тим часом), 

whereas (в той час), however (тим не менш ); причинно-наслідкові відносини 

therefore  (тому), consequently (як наслідок), as a result (в результаті чого), in 

addition (на додаток); висновок finally (нарешті), to conclude (на закінчення), to 

sum up (підсумовуючи), as a final point (як кінцевий результат), in the end 

(зрештою ). 

На думку дослідників, коментар у звіті «може мати форму коротких або 

достатньо поширених авторських відступів, а часом і форму полеміки» [171, 

с. 216.] Авторські відступи можуть бути обумовлені необхідністю звернення до 

історії питання чи проблеми, аналізу додаткових фактів і відомостей, або 

негайної реакції автора на ті чи інші заяви. Коментар у формі полеміки 

найчастіше виступає в якості внутрішнього монологу журналіста з учасниками 

дискусії. В силу того, що автор не має права втручатися в хід обговорюваного 

питання, він може виявити своє ставлення до почутого за допомогою думок на 

полях звіту [73, с. 285]. На текстовому рівні це відображається у використанні 

епітетів з негативною brutal realities (жорстокі реалії), ugly reflection (жахливе 

відображення) чи позитивною конотацією there are both weak and strong points 

(сильні і слабкі сторони), comfortable existence (комфортне життя, generous 

welfare system (система соціального забезпечення), або звернень, закликів, які 

висловлюються шляхом використання наказового способу let us reject ... and get 

back to ... (давайте відкинемо ... і повернемося до…). 

Отже, аналітичний звіт можна вважати третім етапом у процесі навчання 

жанрового англомовного писемного мовлення журналістів. 

Як видно із характеристик аналітичного звіту, його змістова основа 

полягає в детальному описі події, коментуванні, оцінці та прогнозі. За своєю 

змістовою характеристикою аналітичний звіт є найбільш близьким до такого 

жанру як аналітичне інтерв’ю, який вирішує більш складніші завдання. Автор 

аналітичного інтерв’ю прагне не тільки детально описати проблемну ситуацію, 
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прокоментувати, дати власну оцінку події, він пране вступити в діалог з 

аудиторією. Якщо в інформаційному звіті журналіст залишається осторонь 

ситуації і лише, як спостерігач, коментує та аналізує ту ситуацію, яку він почув 

чи побачив, то в аналітичному інтерв’ю, автор стає повноцінним учасником 

події, він формулює питання, тим самим задає напрямок аналізу [170, c. 133]. З 

боку журналіста тут повинні бути дуже зважені та наперед продумані питання. 

Відповідаючи на заздалегідь підготовлені запитання журналіста, 

співрозмовник викладатиме свої знання, уявлення, думки про предмет 

майбутньої публікації таким чином, що в свою чергу, дасть змогу автору 

виявити причинно-наслідкові зв'язки обговорюваної події, винести певні 

оцінки, сформулювати прогнози розвитку події, навести необхідні 

аргументи [171].  

До основних жанротвірних ознак інтерв’ю, яким необхідно навчити 

студентів відносимо: 

 суспільна значущість (інформація є предметом громадського 

інтересу); 

 об’єктивність і точність (відсутність тенденційності, неупереджене 

відношення аналітика до дослідження і його результатів, правильне вживання 

слів, точний запис цифр, імен, прізвищ, посад, географічних назв, найменувань 

установ та організацій);  

 документальність (інформація базується на достовірних фактах); 

 деталізація інформації (повнота викладу матеріалу від опису подій 

до відображення внутрішніх зв’язків між подіями, явищами та дійовими 

особами); 

 багатофактність (розгляд явища, як сукупності кількох логічно 

пов'язаних фактів); 

 логічність (чіткість і достатність аргументації, правдивість 

відображення фактів (об'єктів) дійсності та їх зв'язків і відносин); 

 наявність авторської оцінки (коментування дій, подій, заснованих 

на особистісній оцінці); 
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 емоційність (використання у тексті певних лексичних одиниць); 

 прогностичність (прогноз результатів на майбутнє); 

 динамічність (поетапне розкриття теми); 

 діалогічність (питально-відповідальна форма). 

Перш ніж розмістити текст інтерв’ю на сторінках газет, журналів, 

інформаційних сайтів, тощо, журналіст повинен провести інтерв’ю. 

Приступаючи до інтерв'ю, автор повинен чітко уявити суть розмови, 

ознайомитися із виразами, характерні для опису ситуацій в розмовній мові та 

професійними словами, що відображають сферу діяльності людини, заздалегідь 

підготовити коло питань, які допоможуть більш глибоко виявити зміст теми, 

уточнити ставлення людини до обговорюваної теми або проблеми, 

проаналізувати та прокоментувати його позицію і думки. Після завершення 

інтерв’ю журналіст приступає до найважливішого завдання – вивчення тексту 

розмови, виділення в ньому найбільш вагомих висловів, вдалих тез, яскравих 

прикладів, цікавих місць, монтаж виділених фрагментів відповідно до обраної 

теми і композиції інтерв’ю [126]. Журналіст переводить інтерв'ю з усної форми 

в письмову, іншими словами, відбувається письмова фіксація інформації, що 

трансформується в друкований текст, зберігаючи при цьому свою тематичну 

домінанту і функціональне призначення.  

Інтерв'ю має певну структурно-композиційну побудову і зазвичай 

складається із таких частин: заголовок, вступна частина, основний текст, 

висновок [42]. Заголовок використовується для залучення уваги та інтересу 

читача, тому часто заголовок є яскравим і образним. У вступній частині 

вказуються тематичні аспекти інтерв’ю, які повністю не розкриваються, чим 

встановлюють інтерес і цікавість читача. Одночасно тут подаються основні 

факти, що стосуються особистості і справи для того, щоб забезпечити 

розуміння теми [222, с. 207-208.]. В основній частині тексту сконцентрована 

найбільша частина текстової інформації. Саме вона розвиває і конкретизує 

інформацію, що міститься у заголовку. В основному для інтерв'ю більш 

характерна діалогічна єдність питання-відповідь. [130]. Однак, можлива й 
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монологічного форма, коли питання задано на самому початку, а весь інший 

текст - суцільна відповідь респондента, або специфічна форма репрезентації, 

наприклад, спеціально опущені поставлені запитання, а в тексті наводяться 

тільки відповіді. Автор самостійно вибудовує композицію тексту інтерв’ю, 

впорядковує питання у матеріалі, за потребою корегує питання, ділить інтерв'ю 

на частини, які чергуються коментарями, міркуваннями журналіста.  

В інтерв'ю можуть бути представлені всі види мовних форм: 

повідомлення, опис, відгук, характеристика, доказ і, особливо, міркування. Це 

залежить від місця, теми, стилю питань і від особистості опитуваного [222, 

с.200]. 

Характерною особливістю тексту інтерв'ю є відсутність у ньому 

формально вираженого закінчення в традиційному її розумінні, як заключної 

частини тексту, яка підсумовує основну інформацію і резюмує аналіз [5, с. 11]. 

Відсутність вираженої формальної кінцівки в тексті можна, ймовірно, пояснити 

прагматичною установкою журналіста - дати в інтерв'ю максимальну кількість 

інформації для читача, що передбачає її підсумовування, аналіз і оцінку в кінці 

тексту [5, с.11]. 

У лінгвістичному аспекті, аналітичному інтерв’ю властиві ті ж 

екстралінгвістичні стильотвірні ознаки, що й аналітичному звіті, проте, в 

аналітичному інтерв’ю вони доповнюються новими: динамічність, 

діалогічність. Текст аналітичного інтерв’ю, як і аналітичного звіту будується за 

відомим принципом запитань: «Хто?», «Що?», Де?», «Коли?», «Як?», «За 

участь кого?», «З якими результатами?», «Чому?», «Яким чином?», «З якої 

причини?», «З якими наслідками?», тощо. Тільки на відміну від аналітичного 

звіту, де відповіді на подібні питання намагається сформулювати сам 

журналіст, в аналітичному інтерв'ю дана функція покладається на 

співрозмовника. Функція журналіста в даному випадку полягає в тому, щоб 

своїми питаннями спонукати до аналізу. Завдання співрозмовника 

якнайповніше викласти свої думки, пропозиції, міркування, узагальнення на 

задані йому запитання. Вищевикладені жанротвірні особливості і питання 
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обумовлюють жанрові вимоги і визначають специфіку синтаксичних 

конструкцій аналітичного інтерв’ю, в якому переважають складні речення 

(складносурядні та усі типи складнопідрядних речень). Окрім складних речень, 

в тексті аналітичного інтерв’ю присутні і прості речення, ускладнені 

численними відокремленими, вставленими, герундіальними, інфінітивними 

конструкціями, вставними словами, словосполученнями (колокації), що 

характерно для мовної форми міркування, обґрунтування своєї точки зору 

[130]. Загалом, наявність простих чи складних речень в тексті залежить від 

характеру поставленого питання, інформаційної підготовленості 

співрозмовника, його ставлення до обговорюваних подій, явищ. 

Останнім часом діалогові форми викладу матеріалу займають все більш 

помітне місце в періодичних виданнях. Це пояснюється, перш за все, тим, що 

форма діалогу є більш привабливою для читача, в порівнянні з монологом, вона 

більш органічна і менш складна для сприйняття [193]. Враховуючи той факт, 

що композиційну основу даного жанру становить питально-відповідальний 

комплекс [70], тому в письмовому тексті інтерв’ю спостерігається велика 

різноманітність питань: загальні, альтернативні, питання до підмета, спеціальні, 

розділові. Поряд з ними поширені і риторичні, непрямі питання, репліки-

стимули, питання-підтвердження, питання-заперечення [193]. Досить часто 

питання аналітичного інтерв'ю містять елементи, які спонукають 

співрозмовника до вираження своєї думки: do you think (як ви вважаєте), in 

your terms (на вашому місці), how would you describe (як би ви описали). Для 

більшої переконливості спірозмовники вдаються до використання емфатичних 

конструкцій: you do think (ви справді думаєте), it's time you did smth (це саме 

той момент, щоб Ви щось зробили), it's him who (це той, хто), what a stunning 

(як приголомшливо). Використовуючи різного типу питання, пряму мову 

респондентів, власні зауваження щодо їх змісту, журналіст створює текст 

аналітичного інтерв’ю. 

Характерною особливістю цього жанру на відміну від попередніх жанрів 

є те, що висвітлення фактів або висловлювання про події ведеться від імені 
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людини, яка дає інтерв'ю. Однак, роль журналіста не зводиться до механічного 

записування відповідей співрозмовника, його позиція не є пасивною. Він не 

просто стає посередником руху інформації, а виступає фактично на рівних зі 

своїм співрозмовником у процесі спільної творчості. Його знання в даній 

проблемі допомагають ставити питання по суті і таким чином брати участь у 

формуванні концепції тексту, у формулюванні тез і т. п. [107]. Для створення 

атмосфери спілкування з читачем автор може використати особистий 

займенник «Я», який ніби показує його особисту зацікавленість в 

обговорюванні проблеми. Особистий займенник другої особи однини «Ви» (як 

елемент створення контакту з читачем), створює ілюзію того, що читач 

прийшов до потрібного висновку шляхом власних міркувань, тим самим 

відображає об'єктивність авторських положень [5]. 

Цілком узгоджується із загальною стильовою рисою аналітичного 

інтерв’ю функціонування часових форм, що й в аналітичному звіті. Розгляд 

поточних подій, явищ, диктує необхідність використання граматичних форм 

простого теперішнього, минулого або майбутнього часу (фактор майбутнього 

передбачає взаємозв'язок даного інтерв'ю з подіями, які відбудуться в 

майбутньому) активного стану. Поряд із використанням простих часів, може 

застосовуватися і форма теперішнього перфектного часу, що цілком 

обґрунтовано, тому що питання часто стосуються подій, які на даний момент 

мали або не мали місця в житті і діяльності особистості, у якої беруть інтерв’ю. 

Окрім зазначених граматичних форм, можливе використання тривалих часових 

форм, що дає змогу автору максимально близько до реальної дійсності 

відобразити характер перебігу події [73]. 

Слід звернути увагу й на те, що аналітичне інтерв’ю у пресі - це 

письмовий текст, що передає усний діалог та зберігає деякі ознаки спонтанного 

усного мовлення [166]. Тому у синтаксичній побудові мовлення аналітичного 

інтерв’ю спостерігаємо синтаксично незакінчену побудову фрази, інверсію, 

цитати, репліки співрозмовника. 
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На лексичному рівні, текстам аналітичного інтерв’ю властиві ті ж ознаки, 

що й текстам аналітичного звіту: стилістично нейтральні слова, міжстильові 

фразеологізми, кліше, сталі звороти. Лексичні одиниці цього жанру варіюються 

залежно від змісту тексту матеріалу. Оскільки тематика інтерв'ю дуже широка, 

вона охоплює різні галузі політики, науки, техніки, медицини, літератури, 

мистецтва і т. п., тому в ній вживається спеціальна лексика (терміни).  

Процес написання тексту аналітичного інтерв’ю досить складний у 

порівнянні з вищевикладеними жанрами, оскільки автору медіатексту 

необхідно виявити мовні елементи і засоби, які, спочатку народжуються в 

усному варіанті інтерв'ю, а потім трансформувати їх в друкований текст, 

зберігаючи при цьому свою тематичну домінанту і функціональне призначення 

[59]. Враховуючи те, що писемний текст інтерв’ю передає усний діалог 

журналіста і співрозмовника, тому в друкованому варіанті аналітичного 

інтерв’ю спостерігаються елементи спонтанного усного мовлення (розмовна та 

емоційна лексика). Розмовна лексика функціонує лише у вигляді деяких слів у 

текстовому повідомленні в оточенні одиниць літературної мови. Однак, якщо в 

аналітичному звіті розмовна, емоційно забарвлена лексика зустрічається лише у 

вступних конструкціях, то в аналітичному інтерв’ю – у всій частині 

медіатексту. Використання розмовної лексики в текстах інтерв'ю можна 

розглядати як авторський прийом з використанням деяких лексичних одиниць, 

з метою створення певної атмосфери, почуттів, реакції у адресата [56, c. 99]. 

Серед елементів розмовної мови, які автор може використати у матеріалі, може 

бути, наприклад, скорочення або компресія, яка стимулює до використання 

різного роду неповноти вираження: there's (це є), don't (ні), what's (що є,) it's (це 

є), you can't (ви не можете), а також розмовна лексика і звороти: noodle 

(безглуздий), to take a grip (взяти себе в руки), to thrust into (нав’язувати). 

Інколи, для передачі експресивного забарвлення, автор матеріалу вдається до 

використання у тексті авторських неологізмів: charisma (харизма), bummed out 

(розчарований), go-go (динамічний, сучасний), heavy question (серйозне питання 

[62, c. 53]. Однак, перенасичувати текст неологізмами не потрібно, оскільки, 
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велика кількість незнайомої лексики створить труднощі у розумінні тексту для 

більшості читачів. Загалом, використання елементів розмовної лексики 

(експресивної за визначенням) задовольняє потреби адресата в емоційності. За 

допомогою даних лексичних одиниць, мовець передає нові відтінки, робить 

свою промову більш живою, виразною, переконливою, висловлює власне 

ставлення до описуваного явища або дії. Функціонуючи на тлі нейтральної 

лексики, розмовна сприяє більш повному викладу інформації [56, c. 97] . 

Як відзначають дослідники, тексти аналітичного інтерв’ю мають 

специфічну модальність, яка впливає на стиль повідомлення. Передбачається, 

що саме вона (ця модальність) перетворює діалог в інтерв'ю [70, с. 4]. До 

засобів її вираження на лексичному рівні можна віднести модальні слова із 

значенням сумніву, вірогідності, впевненості, передбачення та ін. Вони 

виражають суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання у реченні: perhaps, 

maybe (можливо), definitely (без сумніву), certainly (звісно), probably (можливо), 

of course (звичайно), surely (звісно), without a doubt (без сумніву), in fact 

(фактично), in truth (правду кажучи), possibly (можливо), naturally (звісно), 

obviously (очевидно), happily (на щастя), unfortunately (на жаль), undoubtedly 

(без сумніву), must (повинен), have to (необхідно), should (слід), may (може), can 

(могти), need (вимагати), ought to (повинен) та ін. 

Як бачимо, стилістична специфіка тексту аналітичного інтерв'ю випливає 

з основних його функцій: описувати події, явища, процеси, оцінювати, 

коментувати їх, спонукати співрозмовника викладати свої погляди, думки, 

знання про проблему. Оцінка автора виражається різними способами в тексті 

аналітичного інтерв’ю, однак є ряд конструкцій, що зустрічаються часто, тому 

що можна говорити про їх типовість для текстів цього медіажанру. Це, 

насамперед, велика кількість словосполучень з прикметниками у вищому 

ступені порівняння (особливо в питаннях журналіста), так як для аудиторії 

цікава розповідь про виняткові події, явища, предмети з життя та діяльності 

респондента: What is the greatest…?(Що є найбільшою…?), Who are the most…? 

(Хто є найбільш…?) і т. п. [193]. 
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Винятковість моментів, висвітлених в інтерв'ю, часто підкреслюється 

використанням прикметників, які виражають високий ступінь якості: favourite 

(улюблений), brilliant (блискучий), enormous (величезний), amazing 

(дивовижний), delicious (чудовий), unbearable (нестерпний), huge (величезний) 

[193]. 

Із вищевикладеного можна зробити висновок, що стилістична специфіка 

аналітичного інтерв’ю виражається у тісній взаємодії елементів, властивих 

письмовій та усній формам мови. Завдяки наявності різних стилістичних 

засобів та прийомів у тексті аналітичного інтерв’ю, він набуває жвавості та 

виразності, стає більш цікавим для сприйняття. 

Отже, жанр аналітичного інтерв’ю можна вважати четвертим етапом у 

процесі навчання жанрового англомовного писемного мовлення журналістів. 

Як видно із вищевикладених характеристик аналітичного інтерв’ю, його 

змістова основа полягає в інформуванні аудиторії про подію, явище, процес із 

використанням різних суджень, уявлень, міркувань учасників щодо 

обговорюваної ситуації та їх коментування. За своєю змістовою 

характеристикою аналітичний звіт є найбільш близьким до такого жанру як 

аналітичний репортаж. Близькість даних жанрів полягає, перш за все, в 

предметі відображення. Жанр аналітичний репортаж, як і аналітичне інтерв’ю 

повинен детально розповісти про подію, з'ясувати причин її виникнення та 

розвиток, продемонструвати позицію, ставлення, оцінку, коментар особи з 

приводу ситуації, проблеми. Журналіст дізнається про характер події в момент 

її проведення. 

Однак, якщо аналітичне інтерв’ю журналіст проводить із заздалегідь 

підготовленими питаннями, відображення події відбувається крізь призму 

сприйняття респондента, текст формується зі слів учасників, для автора 

важлива думка співрозмовника щодо тієї чи іншої ситуації, то в репортажі він 

спонтанно формулює питання до очевидців події, все відбувається через 

безпосередню рецепцію автора, його бачення та оцінку. Для репортера тепер на 

першому місці стоїть відтворення картини того, що відбувається. Журналіст, 
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відображаючи факти, показує їх через своє сприйняття, будучи учасником 

події, відтворює картину, що відбувається [37]. Як зазначає Г. Назаренко 

«…репортаж, як журналістський твір, що складається з емоційно забарвленої 

розповіді очевидця про подію чи явище, максимально активізує позицію автора, 

яка не просто не може бути пасивною в цьому жанрі, вона є основним 

формотворчим чинником. Автор тут є не просто оповідачем, він відтворює 

дійсність власні враження [127, с. 49]. Створюючи «живу» картину події, 

журналіст часто використовує в репортажі елементи інтерв'ю. Форма діалогу 

робить розвиток авторської думки найбільш доступною для сприйняття. У 

тексті репортажу дуже часто спостерігається «чуже» слово. Однак, якщо у 

художніх творах пряма мова виконує відповідні функції (наприклад, в якості 

мовної характеристики персонажа ), то в репортажі використання даного типу 

мовлення має свою особливість. Тут пряма мова є засобом передавання 

інформації. На думку Г. Солганіка, «стилістичне значення прямої промови в 

репортажі полягає в її документальності, достовірності. Це живі голоси живих 

людей, а не літературних персонажів, устами яких говорить автор. Пряма мова 

людей, учасників події, підсилює ефект достовірності, документальності 

репортажу. Тому пряма мова – невід’ємний компонент багатьох репортажів» 

[160, с. 56]. Введення в контекст репортажного опису прямої мови може бути 

різним, але одним із найпоширеніших прийомів є інтерв'ю [73]. Репортер, 

беручи участь у події, безпосередньо може звернутися до його учасників, 

вступити в діалог з ними, поцікавитися їх думками, судженнями, коментарями 

та оцінками. Однак, як зазначалося вище, при створенні тексту аналітичного 

репортажу для автора важливо не виявлення думок учасників подій, а 

підтвердження фактів очевидцями. Для автора цього жанру головне 

відобразити картину того, що відбувається. Однак, поряд з цим, слід зазначити, 

що інтерв’ю є не тільки елементом репортажу, але й певним способом збору 

інформації для його написання. 

Це дає нам змогу сформувати основні жанротвірні ознаки репортажу для 

навчання студентів: 



64 

 суспільна значущість (інформація являється предметом 

громадського інтересу); 

 об’єктивність і точність (відсутність тенденційності, неупереджене 

відношення аналітика до дослідження і його результатів, правильне вживання 

слів, точний запис цифр, імен, прізвищ, посад, географічних назв, найменувань 

установ та організацій);  

 документальність (інформація базується на достовірних фактах); 

 деталізація інформації (повнота викладу матеріалу від опису подій 

до відображення внутрішніх зв’язків між ними, явищами та висловлюваннями 

дійових осіб); 

 багатофактність (розгляд явища, як сукупності кількох логічно 

пов'язаних фактів); 

 логічність (чіткість і достатність аргументації, правдивість 

відображення фактів (об'єктів) дійсності та їх зв'язків і відносин); 

 наявність авторської оцінки (коментування дій, подій, заснованих 

на особистісній оцінці); 

 емоційність (використання у тексті певних лексичних одиниць); 

 прогностичність (прогноз результатів на майбутнє); 

 динамічність (поетапне розкриття теми); 

 діалогічність (питально-відповідальна форма); 

 наочність (створення образної картини шляхом деталізації, 

відтворення реплік дійових осіб); 

 ефект присутності (участь автора). 

Журналіст, щоб написати репортаж, повинен стежити за тим, як 

розвивалася подія, визначати ключові моменти, фіксувати поведінку людей, 

учасників або очевидців події. Аналогічно, як і в інтерв’ю, автор переводить 

зібраний матеріал з усної форми в письмову, тобто, відбувається письмова 

фіксація репортажу, перетворення його в друкований текст, зберігаючи при 

цьому тематичну домінанту і функціональне призначення.  
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Опис журналіста про подію повинен розкрити читачеві всі сторони 

дійсності. Збагатити, розширити його уявлення про життя і процеси, що в ній 

відбуваються. 

Основне завдання журналіста в репортажі – створення цілісного 

враження про подію. За словами В. Учонової «журналістський репортаж, крім 

вихідної вимоги репрезентації безпосередніх спостережень очевидця чи 

учасника події, вимагає структурної чіткості і цілісності втілення підсумків 

спостереження в тексті, яка переводить його в особливий спосіб вираження 

інформації – «ланцюжка» вражень, складених із заміток. Жанр репортажу 

вимагає достатньо жорсткого фокусування точки зору спостерігача, 

майстерного відбору і взаємопідпорядкування деталей спостереження з 

одночасною передачею безпосередніх відчуттів і асоціацій спостерігача-

автора» [178, c. 58 ]. 

У журналістській практиці є певна структурно-композиційна побудова 

репортажного опису. У ній виділяють: заголовок, вступну частину, основний 

текст, висновок [67]. У заголовку автор стисло повідомляє про те, що йдеться в 

матеріалі. У вступній частині подається заставка (яскравий життєвий епізод), за 

допомогою якої журналіст вводить читача в хід події. Основна частина – 

репортажний опис. Тут журналіст може використати діалоги з героями, власні 

авторські враження і т. п. Зі змістовної точки зору саме ці елементи здатні 

створити в репортажі, так званий, «ефект присутності», яке є його головною 

властивістю. В основній частині важливо вдало підібрати деталі, подробиці, за 

допомогою яких відображається дійсність. Щоб репортажний опис носив 

динамічний характер, необхідно, щоб у кожному епізоді відтворювалася певна 

дія, учасники події постійно перебували в тісній взаємодії. У заключній частині 

фахівець коротко узагальнює свої враження та дає оцінку [73]. 

 Як бачимо, структура репортажу передбачає фіксацію реального ходу 

події. Однак описати повністю все, від початку і до кінця, досить складно, 

оскільки це займає багато часу і матеріал виходить об’ємним. Тому у більшості 

випадків час доводиться обмежувати за рахунок відбору епізодів. При цьому 
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виникає проблема монтажу епізодів. Стислість дає можливість досягти чітких 

акцентів на важливих моментах події і розширити авторський коментар. 

Письмовий текст, в принципі, не здатний відобразити подію цілком, тому 

автору репортажу доводиться викладати тільки найяскравіші епізоди, 

намагаючись цю яскравість передати в слові за рахунок відбору значущих 

деталей [72]. Роль монтажу полягає в тому, що він дає можливість включити в 

текст детальний і розгорнутий авторський коментар, інтерв'ю з фахівцями, 

аналіз проблеми. 

У лінгвістичному аспекті аналітичному репортажу властиві ті ж 

екстралінгвістичні стилетвірні ознаки, що й аналітичному інтерв’ю, (суспільна 

значущість, точність, документальність, логічність, деталізація інформації, 

наявність авторської оцінки, емоційність, динамічність), проте в репортажі 

вони доповнюються новими: наочність, ефект присутності. Текст аналітичного 

репортажу, як і аналітичного інтерв’ю будується за відомим принципом 

запитань: «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Як?», «За участь кого?», «З якими 

результатами?», «Чому?», «Яким чином?», «З якої причини?», «З якими 

наслідками?» тощо. На відміну від аналітичного інтерв’ю, де відповіді на 

подібні питання намагається сформулювати співрозмовник, в аналітичному 

репортажі дану функцію виконує автор. І в інтерв'ю, і в репортажі, журналіст є 

безпосереднім учасником, або очевидцем події. Однак, якщо в інтерв’ю автор 

наводить думки респондента, коментує їх, дає їм оцінку, висуває прогнози, то в 

репортажі, окрім зазначеного, автор висловлює своє ставлення до побаченого, 

відтворює події через призму свого власного сприйняття. Вищевикладені 

жанротвірні особливості і питання визначають жанрові вимоги і визначають 

специфіку синтаксичних конструкцій аналітичного інтерв’ю, в якому 

переважають складні речення (складносурядні та усі типи складнопідрядних 

речень). Вони надають текстам репортажів емоційність і підвищену динаміку. 

Окрім цього, широко використовуються і прості речення, ускладнені вставними 

словами та словосполученнями, відокремленими, вставленими, герундіальними 

та інфінітивними конструкціями. Аналогічно, як і в аналітичному інтерв’ю, в 
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репортажі, автор використовує різного типу питальні речення. Вони 

виступають синтаксичним засобом вираження авторської позиції, а також 

дозволяють «зосереджувати увагу читача на головному» [161, с. 52]. Для 

посилення експресивності репортажу автори вживають не тільки питальні, але 

й окличні речення. Окличні речення відрізняються від інших типів особливою 

підвищеною емоційністю та характеризуються винесенням на перше місце того 

елемента, з яким пов’язаний його підвищено-емоційний зміст [226]. Таким 

чином, окличними можуть бути розповідні, спонукальні та питальні речення, 

що вирізняються не емоційним змістом, а завданням в процесі спілкування. 

Поширеним і дієвим засобом надання синтаксичним структурам емоційної 

експресії, підвищення яскравості тексту є використання в репортажі 

риторичних запитань [125]. 

Категорія часу відіграє найважливішу роль при написанні репортажу. За 

допомогою даної категорії виражається майбутній час, даний момент або 

момент, який відбувся в минулому [23]. Тексту аналітичного репортажу 

притаманні ті ж самі часові форми, що й аналітичному інтерв’ю. В основному 

найчастіше у жанрі аналітичного репортажу спостерігається вживання простих 

та тривалих часів. Автор використовує ці часи, щоб відтворити послідовність 

події, створити у читача враження, щодо події, яка розгортається у нього на 

очах.  

Крім вищезазначених, у тексті аналітичного репортажу можуть 

спостерігатися і перфектні часи [141]. За допомогою цих часів автор висловлює 

спогади, порівнює стан речей в минулому і теперішньому. Минулий час 

використовується для коментування та констатації окремих фактів. Якщо у 

попередніх жанрах пасивний стан був чітко виражений, то в репортажному 

описі він майже ніколи не використовується. Він звучить неприродньо та 

позбавляє репортажний текст експресивності [50]. 

Визначальним стилістичним чинником, диференційною жанровою 

ознакою репортажів є авторська присутність у медіатексті. Суб’єктивність 

журналістського тексту досягається відповідними особовими займенниками. 
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Однак, на відміну від інтерв’ю, розповідь у тексті репортажного опису ведеться 

від першої особи однини або множини [158, с.19]. 

Репортажі містять точні вказівки про те, коли і де сталася подія. Вони 

покликані висвітлювати актуальні події та проблеми, тому точність тут дуже 

важлива [23]. Для досягнення точності використовуються темпоральні 

прислівники і прикметники, дати і числа, наприклад: now (зараз), then (тоді), 

today (сьогодні), tomorrow (завтра), tonight (сьогодні ввечері), since 2009 (з 2009 

року), late (пізно), early (рано) та ін. 

Слід звернути увагу на те, що аналітичне інтерв’ю, як і репортаж – це 

письмовий текст, що передає усний діалог та зберігає ознаки спонтанного 

усного мовлення [67]. Тому у синтаксичній побудові мовлення аналітичного 

репортажу спостерігаємо синтаксично незакінчену побудову фрази, повтори, 

інверсію, цитати, репліки. 

На лексичному рівні, текстам аналітичного репортажу властиві ті ж 

ознаки, що й текстам аналітичного інтерв’ю: стилістично нейтральні слова, 

міжстильові фразеологізми, кліше, сталі звороти, елементи розмовної лексики, 

модальні слова та дієслова. Однак, наявність в репортажі таких лінгвістичних 

особливостей, як наочність та ефект присутності, зумовлює використання 

додаткових лексично-виражаючих засобів, а саме: порівняння (as, such as, as if, 

like, seem, to resemble, to remind of), метафор (shed the light on (проливати світло 

на), field of human knowledge (галузь знань), cold reception (холодний прийом), not 

in a month of Sundays ( як рак на горі свисне), battlefield of liberty (боротьба за 

свободу); метонімії give smb a hand (допомогти), lend me your ears (вислухати 

уважно); епітетів squalid misery (велике лихо), cut throat competition (жорстока 

конкуренція), penetrating look (проникаючий погляд); перифраз the Dark 

Continent (Африка), gentlemen of the long robe (юристи); іронії ( P. Porochenko 

doesn’t need a lot of chocolate to produce gas…(П. Порошенку не потрібно 

багато шоколаду, щоб виробляти газ…) [208]. 

Функціонування вищевикладених засобів у медіатексті характеризується 

закономірностями, які зумовлені жанрово-стилістичною організацією тексту. 

http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/05/09/petro-poroshenko-is-the-chocolate-king-fit-to-run-ukraine/#.U4b1fHLqiCc
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Вони виступають як засоби образної мовної конкретизації, дають оцінку тому 

чи іншому факту, виступають як засіб загострення уваги читачів на якомусь 

моменті, є засобом узагальнення. Використання їх у тексті розширює 

можливості передачі нового змісту, зв'язків суб'єкта тексту з об'єктною сферою, 

забезпечує економію мовних засобів, збільшує експресивний вплив на 

реципієнта [228]. Однак, обираючи лексичні й синтаксичні засоби для 

написання письмового аналітичного репортажу, не слід перевантажувати текст 

матеріалу великою кількістю метафор, метонімії, епітетів, перифраз і т.п., 

оскільки вони можуть відволікати від конкретних фактів, стати ознакою 

непрофесіоналізму репортера. Читач налаштований зустріти знайомі йому 

слова або вислови, значення яких можна легко зрозуміти з контексту [120]. 

Відповідно недоречним є використання вузькоспеціальних слів й висловів, 

діалектизмів, арготизмів, поетизмів, варваризмів в аналітичному репортажі. 

Основою репортажу можна назвати нейтральну лексику. Для нього характерна 

взаємодія нейтральних слів з розмовними, емоційно забарвленими [159].  

Лексичні одиниці цього жанру варіюються залежно від змісту тексту 

матеріалу. Із найпоширеніших пластів лексики, що вживаються в даному жанрі 

є слова із суспільно-політичним значенням. Найчастіше вони 

використовуються в репортажах на суспільно - політичні теми: « The people of 

Australia have elected the Liberal National Party (LNP) as Australia’s next federal 

government, with Tony Abbott voted in as the nation’s 28th Prime Minister. As the 

election fever has gripped the nation, sociologists estimate that 45% of people are 

still undecided about their favorite candidate» [227]. 

Така лексика в аналітичному репортажі необхідна, так як в ньому завжди 

відображаються всі останні політичні та суспільно- значимі події [120]. Ця 

лексика дуже мінлива, що пояснюється самою її природою. Для розглянутої 

лексики надзвичайно характерний розвиток емоційно-оцінюючих елементів.  

Спеціальна термінологічна лексика відіграє в репортажі дефінітивну 

(логіко-означальну) і номінативну роль, яка полягає у використанні термінів у 

прямому значенні. Спеціальна лексика обмежена вимогою доступності викладу 

http://www.presstv.ir/detail/363910.html
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інформації, необхідність її використання пов'язана з темою, допомагає створити 

достовірність, очевидність, колорит описуваної події. Загалом, селекцією 

мовних засобів займається, перш за все, журналіст, автор матеріалу, але і 

враховується специфіка репортажу. Однак при цьому він керується 

побажаннями ініціатора тексту (соціальним замовленням) і типом видання, а 

також враховує структуру мовної особистості середньостатистичного 

представника цільової аудиторії. 

Як бачимо, у жанрі аналітичного репортажу журналіст прагне донести до 

аудиторії основну суть, зміст подій, щоб в аудиторії інформаційного продукту 

склалося враження, ніби вони самі були присутні на місці події. Цей жанр за 

рахунок широкого спектру зображально-виражальних та мовно-стилістичних 

засобів завжди зацікавлює реципієнта, утримуючи його увагу на подіях чи 

явищах, про які йдеться. Зважаючи на це, репортаж є найпоширенішим та 

найскладнішим жанром журналістики, основна його ознака – синтетична 

природа. Адже в ньому інтегруються і знаходять своє відображення 

вищезазначені елементи попередніх жанрів. [73, с. 324]. Іншими словами, в 

репортажі автор дає наочне уявлення про подію через безпосереднє своє 

сприйняття, описує місце події, надає характеристики його учасників, подає 

факти, цифри, свідоцтва, оцінює, коментує та прогнозує ситуацію, що склалася. 

Всі ці різнорідні елементи, як правило, об'єднуються єдиною темою, яка 

розкривається автором у логічній послідовності. 

Отже, жанр аналітичного репортажу можна вважати п’ятим етапом у 

процесі навчання жанрового англомовного писемного мовлення журналістів. 

Дослідження, яке ми провели, дозволило встановити послідовність 

продукування зв’язного англомовного висловлювання від жанру інформаційної 

замітки, інформаційного звіту, аналітичного звіту, аналітичного інтерв’ю до 

аналітичного репортажу, що зумовлює ускладнення тексту у змістовому, 

лінгвостилістичному та структурно-композиційному аспектах. Послідовність 

базується на дидактичній логіці організації процесу навчання, відповідно до 

якої кожна наступна навчальна дія повинна ґрунтуватися на успішній реалізації 
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попередньої і бути складнішою за неї на один – три параметри [111]. Тобто, 

виклад інформації англійською мовою у відповідності до змісту, композиційно-

структурної побудови кожного жанру, повинен відбуватися у такій 

послідовності, щоб мовний матеріал кожного наступного за складністю жанру 

доповнювався, тобто ускладнювався.  

Спробуємо продемонструвати дане положення (див. табл. 1.4.1) 

Виділений текст у таблиці визначаємо як ступені ускладнення викладу 

матеріалу. 

 

Таблиця 1.4.1 

Послідовність навчання англомовного жанрового мовлення журналістів з 

урахуванням змістового, структурно-композиційного та лінгвостилістичного 

аспектів 

 

Жанри 

 

Змістовий 

Структурно- 

Композиційний 

 

Лінгвостилістичний 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційна 

замітка 

1. Суспільна 

значимість; 

2. Стислість та 

економічність; 

3. Об’єктивність і 

точність;  

4. Однофактність. 

 

1.Питання: 

Хто? Що? Де? 

Коли? 

2.Заголовок 

Вступна 

частина 

Основна 

частина 

(деталі) 

 

1. Прості речення 

ускладнені 

відокремленими, 

вставленими 

конструкціями, 

словосполученнями 

(колокації); 

2. Складнопідрядні 

речення: мети, часу, 

місця, допустові; 

3. Безособові речення; 

4. Розповідь від III ос 

од./мн. 

5.Теперішній, минулий 

прості часи активного і 

пасивного станів; 

6. Непряма мова; 

7. Нейтральна, 

міжстильова, 

термінологічна лексика, 

кліше, фразеологізми. 
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                                                                                         Продовження табл. 1.4.1 

 

Жанри 

 

Змістовий 

Структурно- 

Композиційний 

 

Лінгвостилістичний 

 

 

 

Інформаційний 

звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Суспільна 

значимість; 

2 Стислість та 

економічність; 

3. Об’єктивність і 

точність; 

4. Однофактність; 

+ 

5.Документальніст 

6. Деталізованість. 

1. Питання: 

Хто?, Що?, 

Де?, Коли? 

+ 

Як? За участь 

кого? З якими 

результатами? 

Заголовок 

Вступна 

частина 

Основна 

частина 

(деталі) 

      + 

Висновки 

1. прості речення 

ускладнені 

відокремленими, 

вставленими 

конструкціями, 

словосполученнями 

(колокації),  

+ 

інфінітивні, 

герундіальні 

конструкції. 
2. Складнопідрядні 

речення: 

Обставинні (мети, місця, 

часу, допустові),  

+ 

способу дії, умовні, 

наслідку; означальні; 

додаткові. 

Складносурядні 

речення. 

3. Безоособові речення. 

4. Розповідь від III ос 

од./мн. 

5. Теперішній/Минулий 

прості часи активного і 

пасивного станів;  

+ 

Теперішній/Минулий 

перфекті часи 

активного стану.  
6. Непряма мова,  

 + 

пряма мова (цитати, 

репліки). 

7. Нейтральна лексика, 

міжстильові 

фразеологізми, кліше. 

 



73 

                                                                                          Продовження табл. 1.4.1  

Жанри Змістовий Структурно 

Композиційний 

Лінгвостилістичний 

 

 

 

 

 

Аналітичний 

звіт 

1. Суспільна 

значимість; 

2. Об’єктивність 

і точність; 

3. 

Багатофактність

; 

4.Документальні

сть; 

5. 

Деталізованість; 

+ 

6. Логічність; 

7. Авторська 

оцінка; 

8. Часткова 

емоційність; 

9. 

Прогностичніс

ть. 

1. Питання: 

Хто? Що? 

Де? Коли? 

Як?  За 

участь кого? 

З якими 

результатами

? 

+ 

Чому? 

Кому? З 

якою метою? 

Яким 

чином? З 

якої 

причини? З 

якими 

наслідками? 

Яка 

стратегія? 
 

 

2.Заголовок 

Вступна 

частина 

Основна 

частина 

(аргументи) 
Висновки 

1. Прості речення ускладнені 

відокремленими, 

вставленими конструкціями, 

словосполученнями 

(колокації), інфінітивними, 

герундіальними 

конструкціями, 

+ 

 вставні слова. 

2. Складносурядні речення. 

Складнопідрядні речення: 

обставинні (мети, місця, часу, 

допустові, способу дії, 

умовні, наслідку); означальні; 

додаткові; 

+ 

підметові;  

присудкові.  
3. Розповідь від III ос.од/мн., 

+   I ос. мн. 

4. Теперішній/Минулий 

прості часи активного і 

пасивного станів; 

Теперішній/Минулий 

перфекті часи активного 

стану; 

+ 

Майбутній 

простий/Майбутній 

тривалий часи активного 

стану. 

5. Непряма мова, пряма мова 

(цитати, репліки). 

+ 

6. Модальні слова, дієслова. 

7. Інверсія. 

8. Риторичні питання. 

9. Нейтральні слова, 

міжстильові фразеологізми, 

кліше, сталі звороти. 

+ 

Епітети, звернення. 
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Жанри Змістовий Структурно- 

Композиційний 

 

Лінгвостилістичний 

 

 

 

 

 

 

Аналітичне 

інтерв’ю 

1.Суспільна 

значимість; 

2. Об’єктивність і 

точність; 

3. Багатофактність; 

4.Документальність; 

5. Деталізованість; 

6. Логічність; 

7. Авторська 

оцінка; 

8. Емоційність; 

9. Прогностичність; 

+ 

 

10. Динамічність; 

11. Діалогічність. 

1.Питання: 

Хто? Що? Де? 

Коли? Як? За 

участь кого? З 

якими 

результатами? 

Чому? Кому? З 

якою метою? 

Яким чином? З 

якої причини? 

З якими 

наслідками? 

Яка стратегія? 

+ 

Як Ви 

гадаєте? 

Що Ви 

думаєте? 

Як Ви 

прокоментуєт

е? 

і т. д. 

 

2.Заголовок 

Вступна 

частина 

Основна 

Частина 

(питання 

репортера, 

відповіді 

респондента) 

Висновки 

 

1. Прості речення 

ускладнені 

відокремленими, 

вставленими 

конструкціями, 

словосполученнями 

(колокації), 

інфінітивними, 

герундіальними 

конструкціями; вставні 

слова. 

2.Складносурядні 

речення, складнопідрядні 

речення (усі види); 

3.Розповідь від I ос.од.  

+ II ос. од. 

4. Теперішній/Минулий 

прості часи активного і 

пасивного станів; 

Теперішній/Минулий 

перфекті часи активного 

стану; 

 Майбутній 

простий/Майбутній 

тривалий часи активного 

стану; 

+ 

Теперішній/Минулий 

тривалі часи активного 

стану. 
5. Непряма мова, пряма 

мова (цитати, репліки); 

6. Модальні слова, 

дієслова. 

7. Інверсія. 

8. Риторичні питання,  

+ 

загальні, альтернативні, 

спеціальні, розділові 

питання, питання до 

підмета; репліки-

стимули, питання- 
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Жанри Змістовий Структурно- 

Композиційний 

Лінгвостилістичний 

 

   підтвердження, 

питання-запернчення, 

непрямі запитання. 
9. нейтральні слова, 

міжстильові 

фразеологізми, кліше, 

сталі звороти, епітети,  

+ 

неологізми. 

10. Елементи розмовної 

лексики (скорочення, 

компресія і т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітичний 

репортаж 

1.Суспільна 

значимість; 

2. Об’єктивність і 

точність; 

3. Багатофактність; 

4.Документальність

; 

5. Деталізованість; 

6. Логічність; 

7. Авторська 

оцінка; 

8. Емоційність; 

9. Прогностичність; 

10. Динамічність; 

11. Діалогічність; 

+ 

12. Наочність; 

13. Ефект 

присутності. 

 

Усі види 

запитань 

 

1. Питання: 

Хто? Що? Де? 

Коли? Як?, За 

участь кого? З 

якими 

результатами?, 

Чому? кому? З 

якою метою? 

Яким чином? З 

якої причини? 

З якими 

наслідками?  

Як Ви гадаєте? 

Що Ви 

думаєте? 

Як Ви 

прокоментуєте? 

і т.д. 

 

2.Заголовок 

Вступна 

Частина 

(яскравий 

життєвий 

опис) 

Основна 

Частина 

Висновки 

1. Прості речення 

ускладнені 

відокремленими, 

вставленими 

конструкціями, 

словосполученнями 

(колокації), 

інфінітивними, 

герундіальними 

конструкціями; вставні 

слова. 

2.Складносурядні 

речення, складнопідрядні 

речення (усі види). 

3.Розповідь від I ос.од. 

(автор) або III ос. од. 

4. 

Теперішній/Минулий/Ма

йбутній прості часи 

активного і пасивного 

станів;  

Теперішній/Минулий 

перфекті часи активного 

стану; 

Теперішній/Минулий/Ма

йбутній тривалі часи 

активного стану; 

5. Непряма мова, пряма 

мова (цитати, репліки); 

6. Модальні слова, 

дієслова.  
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Як видно із вищевикладеної таблиці, запропонована нами послідовність 

вивчення жанрів для навчання викладу думок англійською мовою з 

урахуванням змістового, структурно-композиційного та лінгвостилістичного 

особливостями є цілком обґрунтована в дидактичному аспекті. 

Розглянуті нами жанри журналістського мовлення дають нам підстави 

для розробки моделі інтегрованого процесу навчання професійної та 

англомовної мовленнєвої діяльності, у якій послідовність оволодіння 

професійним англомовним писемним мовленням диктується змістом самих 

жанрів журналістики. 

   Продовження табл. 1.4.1 

 

Жанри 

 

Змістовий 

Структурно- 

Композиційний 

 

Лінгвостилістичний 

 

   7. Інверсія. 

8. Риторичні, загальні, 

альтернативні, спеціальні, 

розділові питання, питанн 

до підмета; репліки-

стимули, питання-

підтвердження, питання-

запернчення, непрямі 

запитання. 

9. Репліки-стимули, 

питання-підтвердження, 

питання-запернчення, 

непрямі запитання. 

10. Нейтральні слова, 

міжстильові 

фразеологізми, кліше, 

сталі звороти, епітети, 

неологізми. 

11. елементи розмовної 

лексики (скорочення, 

компресія і т.п.) 

+ 

12.перифраза, метафора, 

метонімія, іронія, 
розмовні конструкції. 
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Висновки до розділу 1 

 

Визначення у цьому розділі теоретичних аспектів інтегрованого навчання 

професійного англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів, 

аналіз методів навчання іншомовного мовлення, характеристика жанрів 

професійно-мовленнєвої діяльності журналістів дозволи зробити такі висновки: 

1. Сутність інтегрованого процесу навчання іноземної мови та 

суміжних дисциплін в освітньому процесі полягає у послідовному набутті 

фахових знань та умінь засобами іноземної мови. Предмети, що інтегруються у 

процесі навчання, утворюють нову процесуальну цілісність, яка досягається 

шляхом висунення та досягнення спільних навчальних цілей професійної та 

іншомовної діяльностей відповідно до змістових та лінгвостилістичних ознак, 

компонентів змісту навчання, методів та засобів навчання, проведення 

контролю результатів навчання. Методика формування цілісної системи 

інтегрованих знань, умінь та навичок сприяє інтегрованому та 

взаємопов’язаному навчанню професійного іншомовного мовлення фахівців 

журналістського профілю. У процесі інтегрованого навчання майбутні 

спеціалісти навчаються правильно та грамотно використовувати іншомовну 

професійну лексику, термінологію в межах професійної діяльності; будують 

своє мовлення відповідно до особливостей функціональних стилів, навчаються 

здійснювати професійне спілкування у реальних ситуаціях фахової діяльності. 

2. Аналіз методики навчання професійного іншомовного мовлення 

майбутніх журналістів дозволив визначити стан досліджуваності проблеми в 

науково-методичній літературі. Основними методами навчання студентів 

писемного англомовного спілкування на засадах інтегрованого підходу 

вважаємо: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-

пошуковий та дослідницький, метод проекту, комунікативний. Багато питань із 

досліджуваного феномену вже розкрито в наукових працях (теоретичне 

обґрунтування медіаграмотності майбутніх журналістів; визначення змісту 

жанрів журналістської мови; використання ЗМІ у розвитку іншомовних умінь; 
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визначення компонентів та етапів навчання іншомовної професійної мови 

майбутніх журналістів). Однак, виникає потреба в подальшому дослідженні: 

аналізі найбільш популярних жанрів професійно-мовленнєвої діяльності 

майбутніх журналістів; обгрунтуванні послідовності в навчанні жанрового 

англійського мовлення майбутніх журналістів з урахуванням змістового, 

структурно-композиційного та лінгвостилістичного аспектів; визначенні 

психологічних механізмів породження й відтворення іншомовного мовлення 

журналістів. 

3. Визначено найбільш поширені жанри у професійній діяльності 

журналістів та зазначена послідовність їх вивчення у процесі навчання 

англомовного писемного спілкування відповідно до змістового, структурно-

композиційного, лінгвостилістичного аспектів. Відповідно до зазначених 

аспектів та трьох законів діалектики встановлено, що послідовність засвоєння 

жанрів повинна відбуватися від «простого до складного» жанру, що 

забезпечить поступове наростання та розвиток вмінь жанрової форми викладу 

інформації. Виклад думки англійською мовою відбуватиметься із жанру 

замітки, оскільки цей жанр потребуватиме комплексного застосування 

мінімальних  знань, навичок і мовленнєвих умінь журналіста. У подальшому, 

на основі замітки студенти вивчатимуть інформаційний звіт, на основі 

інформаційного звіту – аналітичний, на основі аналітичного звіту – аналітичне 

інтерв’ю, і як наслідок – аналітичний репортаж. Із кожним викладом матеріалу, 

інформація буде базуватися на попередній, що в свою чергу забезпечить 

міцність засвоєння знань і не допустить їх забування та ускладнюватиметься в 

змістовому, структурно-композиційному та лінгвостилістичному аспектах. 

Теоретичні положення, розглянуті в першому розділі, викладені в 

публікаціях автора [82], [83], [85], [90], [92], [220]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 

АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ЖУРНАЛІСТІВ 

 

Другий розділ дослідження присвячено створенню методики формування 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування студентів 

журналістських спеціальностей, розробленню відповідної моделі навчання 

професійного англомовного писемного мовлення та системи вправ, яка 

дозволяє реалізувати запропоновану методику.  

 

2.1. Критерії відбору навчального матеріалу для формування 

англомовного писемного спілкування журналістів 

 

У першому розділі нашого дослідження ми зазначили, що підготовка 

високопрофесійних журналістів до професійно орієнтованого англомовного 

мовлення повинна здійснюватися із залученням до процесу навчання 

іншомовних текстових матеріалів журналістської галузі, а саме, жанрів 

журналістики, так як вони складають основу в підготовці майбутніх 

журналістів до професійно писемного спілкування. Для студентів I-II курсів 

факультету журналістики надзвичайно важливим є ознайомлення із медійними 

жанрами, бо це не тільки навчить їх орієнтуватися в композиційно-змістовій 

організації та особливостях того чи іншого жанру, а й задовольнить їхні 

професійні потреби як майбутніх фахівців та творців медійного простору [184]. 

Однак, для того, щоб процес використання текстів різних жанрів в 

навчальних цілях був успішним, необхідно визначити критерії їх відбору. 

Обираючи навчальний матеріал для формування англомовного жанрового 

мовлення журналістів у процесі інтегрованого навчання, ми керувалися 
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критеріями, які за Н. Бориско, розуміємо як основні ознаки, які дають змогу 

якісно та кількісно оцінити текстовий матеріал з метою його подальшого 

використання чи невикористання як навчального матеріалу [26, c.16]. 

Проблемою відбору змісту професійно орієнтованого навчального 

матеріалу у процесі вивчення іноземної мови займалися як вітчизняні (І. Бім 

[20],  Н. Бориско [25], О. Биконя  [19], О. Бирюк [22], Г. Гринюк [48], 

Н. Єлухіна [51], Н. Жданова [53], С. Зонтова  [64], Л. Морська [121], 

Н. Саєнко [145], В. Свиридюк [148], О. Тарнопольський [167], С. Шатілов 

[191]), так і зарубіжні науковці (D. Belcher [200], S. Berardo [201], А. Waters  

[217], B. Coffey [204], J. Richards [229], J. Swales [231], Т. Hutchinson [217]).  

Аналіз науково-методичної літератури дозволив зробити висновок, що 

існують різні погляди щодо критеріїв добору текстового матеріалу. У різний 

час були виділені наступні критерії: мотивуючої ситуативності та навчальний 

(Т. Hutchinson [217], А. Waters  [217], С. Шатілов [191]), інформативності та 

тематичності тексту (І. Бім [20]), автентичності (Н. Жданова [53]), професійної 

спрямованості (Л. Морська [121], А. Щукін [195]), комунікативної цінності 

(Ю. Пассов [137]), жанрової відповідності (В. Свиридюк [148], О.Устименко 

[176]), новизни й актуальності (О. Бирюк [22], І. Корейба [95]), автентичності 

(S. Berardo [199]), доступності (Г. Гринюк [48]), частотності (С. Зонтова [64], 

Ю. Пассов [137]), авторитетності Інтернет - джерела (Ю. Верьовкіна-Рахальська 

[35]), сюжетної закінченості і логічної завершеності матеріалу 

(О. Бородуліна [27]), відповідності віковим інтересам та потребам студентів 

(І. Корейба [95]), стилістичної нейтральності (С. Кітаєва [74]) та інші.  

Враховуючи наявні в теорії та практиці методики викладання іноземних 

мов точки зору на критерії критеріїв відбору матеріалів для навчання іноземної 

мови та беручи до уваги вимоги програми щодо рівня сформованості у 

майбутніх журналістів умінь професійно орієнтованого англомовного 

мовлення, вважаємо за необхідне керуватися такими критеріями відбору 

навчального матеріалу у межах нашого дослідження: 

- автентичності; 
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- професійної спрямованості та комунікативності; 

- тематичної відповідності; 

- типовості; 

- композиційно-змістової організації; 

- врахування лінгвостилістичних ознак жанрового тексту; 

- співвіднесеності типів текстів із цілями навчання; 

- авторитетності Інтернет-джерел. 

Оскільки розроблена методика інтегрованого навчання майбутніх 

журналістів професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення 

ґрунтуватиметься на використанні автентичних жанрових текстів, необхідно 

визначити, який саме матеріал ми вважатимемо автентичним. 

У методиці викладання іноземної мови існує ціла низка аргументів, що 

саме вважати автентичним текстом. Одні науковці вважають, що автентичний 

текст – це оригінальний текст, що не зазнав жодної методичної обробки. Інші 

стверджують, що для досягнення більш педагогічного ефекту цілком 

припустима їх методична обробка, але при умові, якщо не втрачатиметься 

достовірність та оригінальність текстів. Ми ж, у свою чергу, розглядаємо 

автентичність як властивість навчальної взаємодії. І якщо мовні засоби 

використовуються в навчальних цілях, то цілком припустима деяка 

модифікованість автентичних текстів. Однак, як вже було зазначено, вони не 

повинні втрачати своєї автентичності, тобто матеріал повинен зберігати 

авторський стиль викладу, оригінальність лексики та граматичні конструкції. 

Критерій автентичності тісно взаємопов’язаний з критерієм професійної 

спрямованості та комунікативності матеріалу. Відповідно до цього критерію, 

матеріал повинен відповідати виробничим потребам (в нашому випадку 

професіїї майбутнього журналіста). Студенти повинні зрозуміти іншомовний 

жанровий текст, відібрати лексичні одиниці та граматичні явища важливих для 

правильного розуміння та адекватного їх використання з метою вирішення 

професійного завдання. 
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Критерій тематичної відповідності, на думку І. Бім, полягає в тому, що 

важливість теми для навчання іноземної мови пояснюється рядом її 

властивостей, серед яких суттєвішими є здатність відображати та 

класифікувати окремі сфери позамовної дійсності і наші знання про неї, 

здатність організовувати та упорядковувати лексичний матеріал відповідно до 

предметного змісту, а також весь процес розвитку мовлення – його породження 

та розпізнавання в предметнозмістовому плані [21]. Саме зміст сфери 

спілкування майбутніх журналістів та теми, що передбачені програмою для 

студентів факультету журналістики, виступатимуть одним із головних 

критеріїв відбору жанрових текстів. 

Слідом за М. Недопитанським, ми стверджуємо, що журналістська тема – 

це реальна суперечність суспільно-політичного, економічного, соціально-

культурного, спортивно-оздоровчого чи морально-етичного характеру, 

дослідження якої здійснюється інформаційними засобами [128]. Згідно із 

вищевикладеним, до основних тем, які будуть добиратися для навчання, ми 

відносимо: політичні, економічні, події в країні та за кордоном, суспільні, 

соціальні, культурні, спортивні та розваги. Сучасна практика ЗМІ із кожним 

роком змінює кон'юнктуру тематичного пошуку, а це через те, що змінюються 

інтереси як і самих студентів, так і споживачів інформації, тому дуже важливо 

при створенні медійного продукту враховувати їх інформаційні запити.  

Критерій типовості покликаний забезпечити відбір тих жанрових 

текстів, які найкраще відображають типові структурно-композиційні, лексико-

граматичні особливості замітки, інформаційного звіту, аналітичного звіту і т.д.  

При відборі навчального матеріалу слід враховувати критерій 

композиційно-змістової організації медійного тексту. Як вже зазначалося нами 

у розділі I, параграф 1. 4 тексти журналістських жанрів (замітка, звіт, інтерв’ю і 

т. д.) мають специфічну форму побудови. В основному їхня композиційно-

структурна організація складається з таких характерних елементів: заголовок, 

вступна частина (автор коротко розкриває тему матеріалу), основна частина 

(загальний, детальний опис елементів, їх аналіз і т. п.), заключна частина 
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(висновки). Тексти-зразки мають бути зв’язними та логічними. Щодо змістової 

особливості того чи іншого жанру, то слід зазначити, що кожен жанр має свою 

змістову характеристику. Так, наприклад, замітці притаманні такі ознаки, як: 

лаконічність викладу, чіткість, висока оперативність, універсальність, 

однофактність. Тому відбираючи тексти журналістських жанрів слід 

враховувати цю закономірність.  

Критерій співвіднесеності типів текстів із цілями навчання зумовлює 

успішність засвоєння того чи іншого виду жанрового мовлення журналістів. 

Навчальний матеріал (тексти) для формування англомовного жанрового 

мовлення у творців медійного простору будуть різнитися за жанрами, темами, 

обсягом та лексико-граматичним оформленням. Так, формування навичок та 

вмінь презентувати інформацію про значущу подію в короткій або в 

деталізованій формі вимагатиме від журналіста залучення інформаційних 

жанрів (замітки, звіту), тоді, як вміння презентувати інформацію з елементами 

аналізу, авторських думок і т. п., зумовлюватиме використання аналітичних 

жанрів (звіту, інтерв’ю, репортажу). Відповідно і лексико-граматичне 

наповнення текстів різнитиметься. Якщо журналіст має намір створити 

інформаційний продукт у формі інформаційної замітки, то він повинен 

дотримуватись тих лінгвістичних ознак, які характерні цьому виду жанра.  

Критерій авторитетності Інтернет-джерел.  

Критерій авторитетності залежить безпосередньо від джерел інформації, 

звідки здійснюється відбір матеріалів для навчання. На сьогоднішній день 

використання Інтернет-технологій є потужним джерелом професійної 

інформації для багатьох галузей людської діяльності, у тому числі 

журналістики. Використовуючи ресурси інтернету (сайти освітніх організацій, 

журналів, газет та інших засобів масової інформації), дуже важливо звернути 

увагу на автентичність веб-сторінок, так як не завжди англомовна інформація, 

яка міститься на сайтах є оригінальною. Досить часто зустрічаються тексти, які 

були перекладені на іноземну мову, в результаті чого, матеріал може містити 



84 

неоригінальні мовні форми або ж неточності у змістовому плані, тому доцільно 

відбирати матеріал з оригінальних англомовних інтернет-ресурсів. 

У відборі змісту навчання чи не найважливішим критерієм є критерій 

врахування лінгвостилістичних ознак жанрового тексту. Дотримання 

жанрової специфіки медійних текстів вимагає використання відповідної 

лексики, властивої жанрам граматичних структур з відповідними 

стилістичними засобами оформлення. Дуже важливо на основі вибраних нами 

жанрових текстів відібрати лексичний та граматичний матеріал (див. 

ДОДАТОК А). 

Проблему критеріїв відбору лексичного та граматичного матеріалу 

висвітлено у працях багатьох дослідників (В. Бухбіндер [31], І. Берман [17], 

Г. Гринюк [48], Н. Зінукова [63], Б. Лапідус [102], Л. Манякіна [109], 

Л. Морська [121], С. Шатілов [192] та ін.).  

Аналіз теоретичних підходів до відбору критеріїв мовного матеріалу у 

процесі вивчення іноземної мови дав змогу виявити такі критерії: семантичної 

цінності, стилістичної необмеженості, розповсюдженості та частотності, 

сполучуваності, словотвірної здатності, багатозначності: вживання лексичних 

одиниць у різних технічних суміжних галузях, професійно-практичної цінності 

та необхідності, комунікативної цінності, адекватності навчального матеріалу, 

тематичності, зразковості, достатності, стройової здатності. 

Критеріями відбору мовного та мовленнєвого матеріалу є вимоги до 

якісного та кількісного складу мінімуму для навчання іншомовної діяльності 

[102, c. 31], а в нашому випадку, для формування вмінь професійного 

писемного англомовного мовлення майбутніх журналістів.   

Узагальнюючи наведені вище критерії у процесі відбору лексичного 

матеріалу та беручи до уваги специфіку жанрових текстів, ми виділяємо такі 

критерії у межах нашого дослідження: професійна спрямованість, частотність, 

сполучуваність. 

Відповідно до критерію професійної спрямованості лексичні одиниці 

відбираються з точки зору їх важливості для професійної діяльності 
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журналістів і подальшого їх використання при створенні інформаційного 

продукту. Тобто, кожна тема повинна охоплювати певне коло слів або 

словосполучень певної тематики (політичної, економічної, соціальної і т. п.) 

для побудови різних висловлювань. 

Ю. Пассов стверджує, що відбір лексичних одиниць за критерієм 

частотності має відповідати вирішенню мовленнєвого завдання в конкретній 

ситуації [137, c.39]. Згідно із цим критерієм при доборі слів або словосполучень 

застосовуються найбільш уживані лексичні одиниці, коефіцієнт яких у 

джерелах добору становить не нижче п’яти. Однак, при відборі лексичного 

матеріалу для навчання англомовного жанрового мовлення журналістів, слід 

звернути увагу на те, що, залежно від виду жанрового тексту та від 

комунікативного завдання, яке він виражає, певна лексична одиниця може 

часто вживатися в одному жанрі, але зовсім не використовуватися в іншому 

(наприклад, словосполучення I strongly believe широко вживається в жанрах 

аналітичного звіту, репортажу, але зовсім не вживається в інформаційній 

замітці). Слід звернути особливу увагу на вживання абревіатур, адже в текстах 

сучасних мас-медійних жанрів це явище досить поширене (наприклад, AC - 

Advanced Country, BRITE - Basic research in industrial technologies for Europe, 

IMF - International Monetary Fund).  

Як зазначає Б. Лапідус у своєму дослідженні, виявити найбільш 

семантично важливі лексичні одиниці для певної теми можливо завдяки 

критерію сполучуваності [102, c. 40]. Тому до лексичного мінімуму ми 

добираємо слова з більшою сполучуваністю, які могли б бути елементами 

великої кількості висловлювань (наприклад, дієслово to play може 

поєднуватися з необмеженим числом слів – to play the first fiddle, to play the 

important role, to to play a full and constructive part in, to play the fool, to play a 

leading role, to play the part, to play on words, to play a trick on і т. д.). Відповідно 

до цього критерію можна відбирати слова або словосполучення, найбільш 

семантично важливі для певної теми або ситуації. 
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Щодо одиниці відбору граматичного матеріалу, ми надаємо перевагу всім 

тим граматичним структурам, які є характерними для визначених нами 

жанрових текстів та забезпечують досягнення навчальної мети. На нашу думку, 

при відборі граматичних явищ слід спиратися на такі критерії: 

розповсюдженості та частотності, зразковості. 

1) критерій розповсюдженості та частотності передбачає відбір 

найбільш уживаних граматичних явищ та конструкцій, тобто тих, які 

найчастіше зустрічаються у тому чи іншому жанрі і є необхідними для 

розуміння та створення інформаційного продукту певного типу. Однак, дефіцит 

навчального часу та межі нашого дослідження не дозволяють нам приділити 

достатньо уваги розкриттю всіх граматичних значень, тому ми обирали лише ті, 

які є найнеобхідніші для здійснення іншомовно мовленнєвої діяльності. 

2) деякі дослідники ( І. Бім [21],  Б. Лапідус [102], В. Цетлін [184], 

Є. Журавльова [55] та ін.) вважають, що оволодіння граматикою має 

відбуватися на основі моделей або типових фраз. Тому критерій зразковості 

передбачатиме відбір граматичних фраз і конструкцій, які виступатимуть 

еталоном для конструювання багатьох аналогічних речень [55]. 

Таким чином, проведений нами аналіз наукових джерел та, враховуючи 

специфіку професійної підготовки студентів факультету журналістики, 

дозволяє стверджувати наступне: при відборі текстів для навчання професійно 

орієнтованого англомовного мовлення майбутніх журналістів необхідно 

добирати автентичні, професійно-спрямовані, тематичні тексти, які 

характеризуються типовістю, відповідають композиційно-змістовій структурі 

та цілям навчання, чітко відображають лінгвостилістичні ознаки відповідного 

жанру.  

Проведене нами дослідження буде покладено в основу розробки моделі 

інтегрованого процесу навчання та системи вправ для навчання професійно 

орієнтованого англомовного жанрового мовлення майбутніх журналістів. 
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2.2. Лінгводидактична модель інтегрованого навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

журналістів 

 

Проблемі структурування процесу навчання іноземних мов присвячена 

значна кількість наукових досліджень багатьох учених, серед яких: Л. Алексєєва 

[1], Ю. Бабанський [11], І. Бім [21], Н. Гез [40], А. Климентенко [76], 

Р. Мартинова [111], С. Ніколаєва [132], В. Плахотник [139], В. Скалкін [151], 

Е. Соловова [162], О. Тарнопольський [169], І. Халєєва [183], А. Щукін [195], 

D. Brington [201], D. Coyle [206], T. Dudley - Evans [208], J. Harmer [215] та інші. 

Методисти продовжують пошук нових, більш продуктивних дидактичних 

прийомів і методів, які б співвідносилися із загальними європейськими 

стандартами і критеріями європейського мовного портфеля.  

Розробляючи дидактичну модель інтегрованого навчання професійного 

орієнтованого англомовного писемного спілкування журналістів, ми 

враховували сучасні вимоги до фахової компетентності сучасного журналіста 

[237], чинні програми з АМ [239; 240], спиралися на накопичений у вітчизняній і 

зарубіжній дидактиці досвід та намагалися знайти оптимальне співвідношення 

між основними частинами системи.  

Продовжуючи думку Р. Мартинової, тлумачимо модель як логічний 

інструмент, який орієнтований на органічне і послідовне опанування 

професійних знань і вмінь засобами англійської мови, які засвоюються шляхом 

висунення взаємопов’язаних та взаємозалежних цілей, компонентів, методів і 

засобів навчання та контролем його результативності. Однак, на відміну від 

традиційного, інтегрований процес навчання, як було зазначено у параграфі 1.1, 

інтеграція двох навчальних видів діяльності: професійної та іншомовно-

мовленнєвої, а тому компоненти процесу навчання будуть спільні як для 

професійної, так і для іншомовно-мовленнєвої діяльностей. 
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Особливість досліджуваного процесу навчання полягає у специфічному 

змісті кожного із вищеназваного компонентів.  

С. Ніколаєва розглядає цілі навчання, як заздалегідь запланований 

результат педагогічної діяльності, який досягається за допомогою змісту, 

методів, засобів навчання, тощо. Основний компонент системи навчання 

формується під впливом соціального замовлення суспільства, рівня розвитку 

методики навчання і суміжних з нею наук, умов навчання і загалом впливає на 

вибір інших компонентів системи [132, c. 11].  

У нашій моделі цілями предмета навчання є формування в майбутніх 

журналістів знань, навичок та вмінь створення текстового повідомлення 

англійською мовою у стилі спеціально відібраних журналістських жанрів. 

Суб’єктами навчання будуть студенти вищих навчальних закладів України 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» II-го року навчання спеціальності 

6.030301 «Журналістика». 

Р. Мартинова у своєму дослідженні зазначає, що інтегрованість у 

визначенні цілей навчання
1
 полягає у засвоєнні кожної частини професійного 

матеріалу у поєднанні з відповідною до неї частиною іншомовно-мовленнєвого 

матеріалу. Наприклад, якщо планується вивчити значення деяких професійних 

термінів, то це означає необхідність засвоєння іншомовного матеріалу, за 

допомогою якого ці терміни виражаються [110, c. 64].  

Враховуючи це положення у нашому дослідженні, інтеграція цілей 

навчання професійної та іншомовної діяльностей полягатиме в здатності 

виконувати поступово складніші професійні дії (презентувати текст 

повідомлення в різних жанрових формах журналістики) засобами англійської 

мови. Наприклад, студенту-журналісту необхідно навчитися продукувати 

матеріал в одному із жанрів журналістики.  З однієї сторони, йому слід засвоїти 

особливості цього жанру, а з іншої – іншомовно мовні засоби для вираження 

цієї інформації. 

                                                 
1
 

Тут і далі всі ланки процесу навчання розглядаються з урахуванням того, що професійні знання з курсу «Основи 

журналістики» у розділі «Жанри журналістики» попередньо засвоєні студентами рідною мовою. 
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У педагогічній енциклопедії зазначено, що «знання – перевірений 

практикою результат пізнання дійсності» [138, c. 212], який виражається «в 

поняттях, судженнях, висновках, концепціях, теоріях» [45, c. 137]. Навички – 

«дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними» [45, 

c. 221]. Уміння – це придбана через знання або досвід здатність виконувати дію. 

Вони показують «підготовленість до практичних і теоретичних дій, які 

виконуються швидко, точно та свідомо» [138, c. 94].  

Інтегрованість у визначенні компонентів змісту навчання полягає в 

поєднанні професійних знань і умінь шляхом набуття іншомовно-мовленнєвих 

знань, навичок та вмінь. Наприклад, якщо у професійній діяльності студенти 

набувають вміння виконувати поставлене завдання на основі конкретних 

фахових знань, то в іншомовно-мовленнєвій діяльності вони вчаться планувати, 

описувати і визначати якість виконаного завдання засобами іноземної мови 

[110, c. 65]. 

У нашому дослідженні поєднання компонентів змісту навчання полягає у 

набуті знань і розвитку вмінь професійного мовлення на основі жанрових 

текстів шляхом набуття таких англомовних лексико-граматичних знань і вмінь, 

які б забезпечили досягнення відповідних знань та практичних навиків 

жанрового мовлення. Наприклад, якщо у процесі навчання з основного 

(професійного) виду діяльності студент-журналіст здобуває знання про жанр 

замітку (невеликий за обсягом журналістській твір, структура якого нагадує 

перевернуту піраміду, який інформує читачів про важливу подію і 

характеризується економністю викладу, лаконічністю, чіткістю, високою 

оперативністю, універсальністю, однофактністю), то відповідно з допоміжного 

виду діяльності (іншомовно-мовленнєвого) журналіст повинен засвоїти такі 

лінгвомовленнєві знання: лексичні – first (перший), new (новий), today 

(сьогодні), yesterday (вчора), process (процес), premier league (прем'єр-ліга), goal 

(гол), penalty (пенальті); граматичні – it is opened (passive voice) – відкрився, it is 

a well known fact (present simple) – відомо,  the Eurovision opened its doors on 

Monday (past tense, simple sentence) – у понеділок стартував пісенний конкурс 
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Євробачення, when, after, before, till (conjunctions) – коли, після того як, до того 

як, до тих пір, поки; стилістичні – Iran nuclear drive could spark arms race 

(cliche) – Іранська ядерна програма може спровокувати гонку озброєнь, just a 

drop in the ocean, still up in the air (phraseological units) – лише капля в морі, все 

ще актуально, WWW (abbreviation) – всесвітнє інформаційне середовище і т. д. 

Для того, щоб студенти набули уміння подавати матеріал у стилі жанру 

замітки, їм слід орієнтуватися в змісті висловлювання, виділяти та оперувати 

мовними засобами, логічно будувати висловлювання на основі опрацювання 

англомовних текстів даного жанру. 

Наступна ланка структури інтегрованого процесу навчання – методи 

навчання. За визначенням А. Алексюка, методи навчання – це форма 

засвоєння знань, умінь і навичок з навчального предмету [2]. 

Інтегрованість у визначенні та застосуванні методів навчання для 

засвоєння знань і вмінь професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльності 

полягатиме у виконанні аналогічних вправ. Наприклад, якщо студенту 

необхідно продемонструвати знання та розуміння будь-якої професійної 

проблеми, йому пропонується відповісти на питання з вивченого навчального 

матеріалу. Ця ж сама вправа, тобто відповіді на питання іноземною мовою, 

виконується студентами для перевірки їх англомовних умінь з теми, що 

вивчається [110, c. 66]. 

У нашому дослідженні методи навчання жанрового мовлення студентів 

журналістів засобами англійської мови полягатимуть у виконанні одних і тих 

же вправ у різних видах діяльності. Наприклад, з основного виду діяльності 

(професійного) студент повинен продемонструвати свої знання з теми «Жанр 

журналістики – замітка», відповідаючи на такі запитання: 1. Що таке жанр 

замітка? 2. На які питання відповідає цей жанр? 3. Які його лінгвістичні 

особливості? і т. д. 

Відповідаючи на ці запитання, студент демонструє свої професійні знання 

з даної теми, однак, якщо ці ж методичні дії будуть виконуватися засобами 

англійської мови, то майбутній фахівець продемонструє свої іншомовно-
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мовленнєві знання. Наприклад, запитання: 1. What is the news item? News item is 

a text which informs readers about events of the day. 2. What questions does the 

news item respond? The news item reveals the information answering such questions 

what?, who?, when?, where?. 3. What are the linguistic features of news item? The 

text of news item consists of simple sentences, usage of Past, Present Simple tenses 

etc. До методів навчання писемного англомовного спілкування студентів 

журналістів відносимо: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

часково-пошуковий та дослідницький, метод проекту, комунікативний. 

Засоби навчання, так само як і методи, є частиною педагогічної системи. 

Їх вибір залежить від цілей, методів і умов навчального процесу. У своєму 

дослідженні О. Сухих зазначає, що засобами у навчальному процесі можуть 

виступати, як навчальні приладдя, посібники та матеріали, так і спеціальні 

знання та прийоми викладача, знання й уміння учнів [165].  

Інтегрованість у використанні засобів навчання полягає у 

застосуванні аналогічних засобів для набуття знань і вмінь у професійній та 

іншомовно- мовленнєвій діяльності. Наприклад, якщо для поглиблення 

професійних  знань студентам пропонується звернутися до Інтернет-ресурсів 

для вибору додаткової інформації з іншомовних першоджерел, то аналогічні дії 

із цим самим матеріалом будуть виконуватися студентами для вдосконалення 

набутих іншомовно-мовленнєвих умінь [110, c. 67]. 

У нашому дослідженні інтеграція у визначенні та використанні засобів 

навчання полягатиме у застосуванні одних і тих же засобів у процесі навчання 

професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності. Наприклад, якщо майбутнім 

фахівцям журналістського профілю потрібно знати особливості жанру замітки 

(структура, організація матеріалу, використання лексичних одиниць та 

граматичних явищ і т. п.), то їм пропонується приклад цього жанру з Інтернет 

ресурсів, або ж із спеціально розробленого експериментального посібника 

«Професійно орієнтоване англомовне жанрове мовлення журналістів». У 

процесі навчання, ознайомлюючись із даним видом матеріалу, студенти 

набувають та поглиблюють свої знання як в професійній, так і в іншомовно-
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мовленнєвій діяльності. Для прикладу наведемо одне повідомлення у стилі 

цього жанру. При цьому зазначимо, що в навчальних цілях предметом 

відображення у даній замітці ми обрали суспільну подію, яка, на нашу думку, 

задовольняє інформаційні запити аудиторії. Однак, у дійсності матеріали для 

вивчення будуть абсолютно різні і припускатимуть вживання іншої лексики та 

граматики. 

Many Bridges in Malang Can Collapse 

Thursday, 21 October, 2012 | 22:38 WIB 

Nowadays as many as 54 bridges (15 percent) out of 365 bridges in Malang 

regency may collapse because of their poor and vulnerable condition. These bridges 

were constructed in the 1970s and 1980s.  

The age factor proves to affect three bridges that collapsed sometime this year 

when they could not hold the rapid flow of the floods. Today, the Malang regency 

government doesn’t plan to rebuild all of the 54 bridges due to limited funds [213]. 

Аналіз тексту замітки на прикладі матеріалів періодичних видань дасть 

можливість студентам зрозуміти і засвоїти особливості побудови тексту та 

мовні засоби вираження його змісту. Студенти набувають знання та розвивають 

уміння створювати текст замітки іноземною мовою, використовуючи прості 

конструкції речень, закріпляють навички використання теперішнього і 

минулого часів активного й пасивного станів (collapse, were constructed, does not 

plan,), прислівників часу (nowadays, today, sometime), скорочень (WIB - Western 

Indonesian Time) і. т. д. 

Для того, щоб навчальний процес був керованим та цілеспрямованим, 

обов’язково має бути впорядкована система контролю за його ходом, своєчасна 

перевірка знань, умінь і навичок студентів. Тому, останнім та важливим етапом 

у розробці моделі структури інтегрованого навчання є етап контролю 

результатів навчання.  

Інтегрованість у проведенні контролю результатів навчання полягає 

у визначенні зростання професійних та іншомовних знань і вмінь із кожного 

засвоєного елемента професійного та іншомовного матеріалу. Наприклад, якщо 
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під час вивчення нового матеріалу за фахом студенти набули три одиниці нової 

професійної інформації (сутність фізичного закону, його формула, практичне 

застосування, тощо), то це означає, що аналогічний обсяг іншомовної 

інформації також засвоєно студентами, адже ця ж інформація опановується та 

презентується іноземною мовою [110, с. 68]. Застосовуючи дане твердження 

стосовно теми нашого дослідження, вважаємо, що інтеграція в проведенні 

контролю результатів навчання полягатиме у визначенні приросту знань щодо 

основних жанрів журналістики, умінь продукувати тексти різного ступеня 

складності, які відповідають певному стилю жанру з використанням 

відповідних лінгвостилістичних англомовних засобів його вираження. 

Наприклад, якщо при проведенні практичного заняття з теми «Замітка – 

найпоширеніший і найстисліший інформаційний жанр журналістики» студенти 

засвоїли: що таке жанр замітка, жанрові вимоги та структурно-композиційну 

побудову інформаційної замітки (послідовні відповіді на питання хто?, що?, 

де?, коли?; заголовок, вступ, основна частина), використання простих 

неускладнених та ускладнених речень з відокремленими, вставленими 

конструкціями, словосполученнями (колокаціями), відокремленими 

обставинами, а також простих часів теперішнього, минулого активного і 

пасивного станів, кліше, фразеологізмів, скорочень (абревіатур), то це й же 

матеріал студенти засвоїли з іншомовно-мовленнєвої діяльності. Сформовані 

знання, навички й вміння дозволять журналісту продукувати власний 

інформаційний текст у тому чи іншому жанрі з урахуванням змістового, 

структурно-композиційного та лінгвостилістичного аспектів. Описаний 

інтегрований процес навчання професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілування майбутніх журналістів можна продемонструвати 

схематично (рис.2.1.3) у вигляді дидактичної уніфікованої моделі в динаміці її 

розвитку. 
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Рис 2. 1. 3 Структурно-функціональні компоненти інтегрованого процесу навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування 
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Побудова моделі здійснювалася на основі проаналізованих жанрів (див. 

розділ І, параграф 1.3.). Як видно із запропонованої нами моделі процес 

інтегрованого навчання англомовного писемного спілкування журналістів 

проходить у п’ять етапів і відбувається в рамках діалектичної логіки, а саме: 

виконання навчальних дій від «простіших до складніших» – від підготовки та 

написання короткого за змістом повідомлення (інформаційної замітки) до 

підготовки та створення повідомлення з елементами деталізації, авторського 

коментаря, наочності (аналітичний репортаж). Така послідовність навчального 

процесу ґрунтується на результатах дослідження цілепокладання у навчанні 

іноземних мов, відповідно до якого всі цілі навчання перебувають у змістовій 

залежності одна від одної, і кожна наступна мета базується на попередній, а 

кожна попередня програмує подальшу [112].  

Із кожним етапом навчання компоненти навчального процесу 

ускладнюються у змістовому та лінгвостилістичному аспектах. З боку 

професійної діяльності – це поглиблення і розширення фахової інформації 

(знання термінології, теоретичного матеріалу з теми, що вивчається у поєднанні 

з раніше вивченим та вміння оперувати засвоєним термінологічним апаратом 

рідною мовою). З іншомовно-мовленнєвої діяльності – поступове засвоєння та 

розширення лінгвостилістичного матеріалу (знання  лексико-граматичного 

матеріалу з теми у поєднанні з раніше вивченим для передачі професійної 

інформації, навички оперування ним та вміння. Ці вміння ми розділили на: а) 

передмовленнєві – вживати вивчені лексичні одиниці та граматичні явища з 

теми у навчальних завданнях; б) мовленнєві – уміння створювати, аналізувати, 

обговорювати та викладати інформацію професійного змісту, що включає в 

себе вивчений лексико-граматичний матеріал. 

Відповідно до нашої моделі, студенти набудуть знання, навички й уміння 

викладати професійну інформацію по кожному із жанрів англійською мовою у 

п’ять етапів:  

1. Сформованість знань, навичок і вмінь для написання інформаційної 

замітки: знання першого порядку – мовні знання нейтральної, термінологічної 
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лексики, граматичних явищ на рецептивному та репродуктивному рівнях; 

навички першого порядку – рецептивні та репродуктивні навички вживання 

нейтральної, термінологічної лексики та граматичних явищ у процесі 

мовленнєвого тренування; передмовленнєві вміння першого порядку – 

репродуктивні мовленнєві вміння вживання нейтральної, термінологічної 

лексики та граматичних явищ у навчальних завданнях; мовленнєві вміння 

першого порядку – продуктивні мовленнєві вміння вживання нейтральної, 

термінологічної лексики, граматичних явищ у створенні власного професійного 

тексту іноземною мовою. 

2. Сформованість знань, навичок і вмінь для написання інформаційного 

звіту: знання другого порядку – мовні знання нової професійно-деталізованої 

лексики та граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими на рецептивному 

і репродуктивному рівнях; навички другого порядку– рецептивні та 

репродуктивні навички вживання професійно-деталізованої лексики та 

граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими у процесі мовленнєвого 

тренування; передмовленнєві вміння другого порядку – репродуктивні 

мовленнєві вміння вживання професійно-деталізованої лексики та граматичних 

явищ у поєднанні з попередньо вивченими у навчальних завданнях; мовленнєві 

вміння другого порядку – продуктивні мовленнєві вміння вживання 

професійно-деталізованої лексики та граматичних явищ у поєднанні з уже 

вивченими у створенні власного професійного тексту іноземною мовою. 

3. Сформованість знань, навичок і вмінь для написання аналітичного 

звіту: знання третього порядку – мовні знання нової лексики з елементами 

авторського аналізу та граматичних явищ (риторичних питань, інверсій) у 

поєднанні з раніше вивченими на рецептивному і репродуктивному рівнях; 

навички третього порядку – рецептивні та репродуктивні навички вживання 

нової лексики з елементами авторського аналізу та граматичних явищ 

(риторичних питань, інверсій) у процесі мовленнєвого тренування; 

передмовленнєві вміння третього порядку – репродуктивні мовленнєві вміння 

вживання нової лексики з елементами авторського аналізу та граматичних явищ 
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у поєднанні з попередньо вивченими у навчальних завданнях; мовленнєві 

вміння третього порядку – продуктивні мовленнєві вміння вживання нової 

лексики з елементами авторського аналізу та граматичних явищ (риторичних 

питань, інверсій) у поєднанні з уже вивченими у створенні власного 

професійного тексту іноземною мовою. 

4. Сформованість знань, навичок і вмінь для написання аналітичного 

інтерв’ю: знання четвертого порядку – мовні знання нової лексики (риторико-

емоційної) та граматичних явищ у поєднанні з попередньо вивченими на 

рецептивному і репродуктивному рівнях; навички четвертого порядку – 

рецептивні та репродуктивні навички вживання нової лексики (риторико-

емоційної) та граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими у процесі 

мовленнєвого тренування; передмовленнєві вміння четвертого порядку – 

репродуктивні мовленнєві вміння вживання нової лексики (риторико-

емоційної) та граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими у навчальних 

завданнях; мовленнєві вміння четвертого порядку – продуктивні мовленнєві 

вміння вживання нової лексики (риторико-емоційної) та граматичних явищ у 

поєднанні з уже вивченими у створенні власного професійного тексту 

іноземною мовою. 

5. Сформованість знань, навичок і вмінь для написання аналітичного 

репортажу: знання п’ятого порядку – мовні знання нової лексики з елементами 

наочності (використання перифраз, метафор, метонімії, іронії, розмовних 

конструкцій) та граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими на 

рецептивному і репродуктивному рівнях; навички п’ятого порядку – рецептивні 

та репродуктивні навички вживання нової лексики з елементами наочності та 

граматичних явищ у поєднанні з попередньо вивченими у процесі 

мовленнєвого тренування;  передмовленнєві вміння п’ятого порядку – 

репродуктивні мовленнєві вміння вживання нової лексики з елементами 

наочності та граматичних явищ у поєднанні з раніше вивченими у навчальних 

завданнях; мовленнєві вміння п’ятого порядку – продуктивні мовленнєві вміння 

вживання нової лексики з елементами наочності та граматичних явищ у 
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поєднанні з уже вивченими у створенні власного професійного тексту 

іноземною мовою. 

Засвоєння знань, формування навичок і вмінь реалізується у нашій моделі 

за допомогою методів навчання: пояснювально-ілюстративного, 

репродуктивного, часково-пошукового та дослідницького, метод проекту, 

комунікативного. 

Досягнення запрограмованих знань, навичок та вмінь на різних етапах 

навчання у нашій моделі реалізується виконанням певних вправ. Знання 

досягаються шляхом запису лексико-граматичного матеріалу у 

словосполученнях і реченнях, його читання, перекладу, усвідомлення і 

запам’ятовування. Навички формуються шляхом багаторазового повторення 

кожної нової лексико-граматичної інформації у поєднанні з попередньо 

вивченою у різних мовних завданнях. Передмовленнєві уміння досягаються за 

рахунок продукування підготовленого жанрового мовлення на основі 

мовленнєвих зразків та різних мовленнєвих опор (проглядання текстів 

періодичних видань, завершення речень, розширення речень за змістом 

прочитаного і прослуханого, відповіді на ключові питання і т. п.). Розвиток 

мовленнєвих умінь забезпечується шляхом викладу жанрових текстів у 

письмовій формі, складність яких поступово зростає. 

Зазначені нами методи навчання жанрового мовлення майбутніх 

журналістів реалізуються за допомогою відповідних засобів навчання. До 

лінгвістичних засобів (мовних) ми відносимо спеціально відібрані навчальні 

матеріали: це можуть бути словники, навчальна граматика, лінгвістичні 

символи і т. п. До методичних засобів – експерементально розроблений 

посібник, який містить практичні завдання і вправи та навчально-методичні 

матеріали, які містять жанри різних журналістських текстів, а також технічні 

засоби, які використовуються для демонстрації лінгводидактичних матеріалів. 

Контроль результату навчання іншомовної професійного мовлення 

встановлюється шляхом визначення зростання рівня сформованості 

професійних і лінгвістичних знань, навичок і вмінь студентів. Так, якщо по 
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завершенні навчання студентам вдалося на високому рівні представити текст у 

відповідному жанрі з відповідним до цього жанру англомовним лінгвістичним 

матеріалом, це означає, що студенти засвоїли матеріал і можуть успішно 

здійснювати подальшу професійну діяльність засобами іноземної мови. 

Отже, подана нами лінгводидактична модель навчання жанрового 

мовлення журналістів не тільки обґрунтовує сутність і послідовність усіх 

навчальних дій, кінцевої мети навчання, а й демонструє неперервність, 

послідовність та динамічність процесу навчання досліджуваного предмета. На 

нашу думку, увесь попередній аналіз навчання жанрового мовлення студентів 

журналістів і наукове моделювання цього процесу дозволяє назвати систему 

вправ з досягнення кожного виду знань та вмінь достатньо обґрунтованою. 

 

2.3. Система вправ для формування професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів 

 

Система вправ є головним фактором, який забезпечує навчальний процес 

та досягнення високого результату в опануванні мови. Вона є однією із 

найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складною у 

теоретичному плані. Чимало наукових робіт провідних вчених присвячено цій 

проблемі (В. Бухбіндера [31], Н. Гез [40], С. Ніколаєвої [133], І. Салістри [146], 

Н. Скляренко [152], Е. Пассова [137], С. Шатілова [191] та інші).  

Проте, наявні дослідження характеризуються неоднозначністю підходів 

до тлумачення цього питання. У нашій роботі найбільш коректним розумінням 

цього поняття ми вважаємо визначення, запропоноване С. Шатіловим: 

«Система вправ – це сукупність необхідних типів, видів, різновидів вправ, які 

виконуються в такій послідовності і кількості, що враховують закономірності 

формування умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності в їх 

взаємодії і забезпечують максимально високий рівень оволодіння іноземною 

мовою у заданих умовах» [190, с. 123].  
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Питання щодо розроблення системи вправ для формування англомовної 

компенентності майбутніх журналістів розглядалося такими вченими, як: 

О. Лущінська [106], Л. Нагорнюк [124], Е. Макєєва [108] та інші. Проте, 

більшість науковців свої дослідження зосереджували на опрацюванні нових 

типів вправ для навчання англомовного мовлення журналістів з урахуванням 

одного або ж декількох жанрів журналістики (статті, інтерв’ю, репортажу, 

рецензії і т. д.), де не було враховано послідовність їх засвоєння, а тому не було 

обгрунтовано з якого жанру слід розпочинати вивчення. 

Виходячи із важливості окресленої вище проблеми, ми поставили мету – 

розробити систему вправ для формування у майбутніх студентів 

журналістського профілю професійно орієнтованого писемного англомовного 

спілкування  з урахуванням жанрів журналістики.  

Будь-який процес навчання, в тому числі, навчання іноземної мови – це 

цілеспрямований, системний і послідовний процес, який підпорядкований 

певній системі дидактичних та методичних принципів, що сприяють 

ефективній організації навчального процесу. Дотримання цих принципів дасть 

можливість правильно підібрати матеріал і прийоми навчання. 

Спираючись на принципи навчання, які проаналізовані у сучасній 

науково-педагогічній літературі [44], ми виділили ті, якими, на нашу думку, 

необхідно керуватися у процесі побудови системи вправ для формування 

професійно орієнтованого писемного англомовного мовлення у майбутніх 

журналістів з урахуванням жанрів журналістики: 

- принцип інтегрованості навчання; 

- принцип професійної спрямованості вправ; 

- принцип систематичності та послідовності; 

- принцип мотиваційної дії; 

- принцип свідомого навчання; 

- принцип міжпредметних зв’язків. 

Принцип інтегрованості навчання. Так як процес формування 

професійно орієнтованого жанрового писемного спілкування журналістів 
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здійснюється шляхом набуття фахових знань і умінь засобами іноземної мови, 

стає очевидним, що процес навчання включатиме в себе такі види діяльності, як 

професійну та іншомовно-мовленнєву. Об’єднання цих двох видів діяльності в 

один єдиний процес навчання відбувається за процесуальною ознакою. 

Принцип інтегрованості навчання забезпечує процесуальну спільність 

структурно-функціональних компонентів процесу навчання (цілей, 

компонентів, методів, засобів, контролю результатів) основного виду діяльності 

(професійного) та допоміжного (іншомовно-мовленнєвого).  

Принцип професійної спрямованості вправ. Цей принцип передбачає 

виконання журналістами таких завдань, які б містили професійно орієнтовану 

інформацію. Тексти для створення вправ повинні зберігати композиційно-

змістові властивості та лінгвостилістичні особливості, характерні для того чи 

іншого журналістського жанру. 

Принцип систематичності та послідовності. Цей принцип передбачає 

логічну послідовність побудови системи вправ у процесі формування 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування журналістів. 

Кожен матеріал (професійний та іншомовно-мовленнєвий) повинен логічно 

пов’язуватися з іншими, спиратися на попередній та створювати передумови 

для засвоєння наступного. Дотримання логічних взаємозв’язків дасть 

можливість забезпечити високий рівень повторюваності навчального матеріалу, 

не допустить його забування. 

Принцип мотиваційної дії. Мотивація навчання є необхідною 

складовою в процесі успішного оволодіння іноземною мовою [197]. Вона 

формує глибокі мотиви студентів, стимулює інтерес, прагнення до пізнання, 

захопленості процесом і результатом навчання. Тому, надзвичайно важливо, 

при створенні завдань до вправ відбирати той інформаційний матеріал 

(змістовий і лінгвістичний), який викликав би значний інтерес у студентів-

журналістів та мотивував їх до вивчення і використання інформації, яку вони 

одержують із журналістських жанрових текстів у своїй навчальній та 

професійній діяльності.  
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Принцип свідомого навчання. Процес навчання не повинен зводитися 

до механічного вивчення, він повинен бути активним і свідомим. Якщо 

студенти добре розуміють зміст того, що вивчають, тоді навчальний процес 

досягає бажаного результату. У процесі формування англомовного писемного 

спілкування журналістів цей принцип особливо важливий, адже перед ними 

(студентами) постає завдання досліджувати англомовні інформаційні матеріали 

різних жанрів, відбирати ті чи інші лінгвостилістичні засоби вираження того чи 

іншого стилю жанру і т. п. Тому дуже важливо застосовувати такі вправи в 

процесі навчання, які б ставили студентів перед необхідністю знаходити, 

розуміти, доводити, аргументувати структуру та використання англомовних 

засобів, що відображають зміст текстів матеріалу. 

Принцип міжпредметних зв’язків. Пізнання реальних освітніх об'єктів 

стимулює студентів до виходу за рамки навчального предмета і переходу на 

метапредметний рівень пізнання [44]. Професійна діяльність журналіста 

вимагає від нього висвітлення суспільно важливих подій на різну тематику. 

Навіть журналісту одного напрямку (журналіст-політолог, журналіст-

міжнародник, військовий журналіст і т. д.) потрібні різногалузеві знання. Тому 

важливо, при побудові системи вправ відбирати англомовні тексти, які містять 

інформацію з різних галузей людської діяльності. Однак, враховуючи той факт, 

що для навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей 

відводиться незначна кількість годин, значна частина навчального матеріалу 

пропонується на самостійне опрацювання. 

Крім вищезазначених принципів необхідно дотримуватися і таких: 

принципи наочності, активності, виховуючого навчання, проблемності, 

доступності та посильності [44]. Усі перелічені принципи взаємопов'язані та 

взаємозумовлені, їх дотримання під час побудови системи вправ значно 

підвищить ефективність процесу навчання англомовного жанрового мовлення 

журналістів.  

У процесі побудови системи вправ необхідно враховувати і сучасні 

вимоги до них. Ми погоджуємося із думкою Н. Скляренко [153] і вважаємо, що 
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потрібно дотримуватися таких вимог, як: вмотивованість, ступінь 

комунікативності, ступінь керування, професійна спрямованість. 

Система вправ, яку ми запропонували для формування інтегрованого 

професійно орієнтованого жанрового мовлення майбутніх журналістів 

передбачає нагромадження в студентів знань лексико-граматичного матеріалу, 

формування мовних навичок, на основі яких будуть розвиватися 

передмовленнєві та мовленнєві вміння, що увійшли до компонентів змісту 

навчання розробленої нами лінгводидактичної моделі. 

Виходячи із розробленої лінгводидактичної моделі процесу інтегрованого 

навчання професійно орієнтованого писемного англомовного спілкування 

майбутніх журналістів, наша система вправ складатиметься із п’яти 

послідовних етапів, які забезпечать досягнення мовленнєвих умінь, необхідних 

майбутньому журналісту для здійснення професійної іншомовної діяльності.  

Спираючись на розглянуті нами вище вимоги і принципи та враховуючи 

розроблену модель, пропонуємо наступну систему вправ:  

I етап навчання – навчити студентів викладати інформацію 

професійного змісту у жанрі інформаційної замітки англійською мовою на 

основі вживання нейтральної, термінологічної лексики та граматичних явищ, 

які характерні для цього жанру. 

Вправа № 1. 

Мета вправи: сформувати мовні знання, що відповідають нормам жанру 

інформаційної замітки (знання першого порядку).  

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на встановлення лексичних одиниць.  

Спосіб виконання: письмово з використанням словника. 

Контроль: самоконтроль в усній формі. 

Інструкція до вправи: Read the words and word combinations and put them 

down into your vocabulary-book. Close the right part of words and word 

combinations and translate them into Ukrainian; then close the left part of words and 

word combinations and translate them into English. 
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Вправа № 2 

Мета вправи: вдосконалення навичок вживання лексичного матеріалу, який 

заознаками відповідає нормам жанру інформаційної замітки (навички першого 

порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на заповнення пропусків у словах відповідними літерами, 

переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (після виконання). 

aggression – агресія 

delegation – делегація 

stability – стабільність 

elections – вибори 

assembly – асамблея 

pressure – тиск 

anti-terror war –антитерористична війна 

terrorist network – терористична мережа 

opinion polls – опитування громадської думки 

human rights – права людини 

local terror cells – місцеві терористичні осередки 

escalation – ескалація 

long-term agreements –  довгострокові угоди 

political correctness – політ коректність 

to require – вимагати 

to devastate – спустошувати 

to execute – виконувати 

to pull down – руйнувати 

to cast a veto over –  накласти право вето 

Social Security Fund – фонд соціального захисту 

EU (European Union) –Європейський союз 

UNO (United Nations Organization) – Організація Об’єднаних Націй 

WTO (World Trade Organization) – Світова організація торгівлі 

EEC (European Economic Community) – Європейське економічне 

Співтовариство 

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) –  

Міжнародний надзвичайний дитячий фонд ООН 
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Інструкція до вправи: Fill in the gaps with correct letters in order to have the 

words or word combimations that you are studying and translate them into Ukrainian.  

o….............nt  

b………..ss  

se……….ty  

to d………….te  

of…………s  

hos………s  

p………….st  

t……..ist n…………k  

o…………..n p……s  

h……..an r……..s  

b……..t d………..t  

i……………..on  

pr…………….ial v…e  

Вправа №3 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру інформаційної замітки. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на заповнення пропусків у реченнях відповідними 

лексичними одиницями. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences in English and fill in the gap with 

appropriate words or word combinations which are given below:  

1. Xinjiang residents must submit DNA samples for passports, local…………..  

say. 

2. Security Council fails to adopt text on Cyprus as Russian Federation……….  

3. Information about Political ……………….using data from the World Bank. 
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4. The ……………is currently focusing on support to the comprehensive reform 

process underway in Ukraine 

5. The ………………….of Ukraine in February 2016 was UAH 4.85 bln. 

a) budget deficit;  b) stability in Ukraine; c) EU;  d) casts a veto; f) officials. 

Вправа №4 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру інформаційної замітки. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на впізнання та дифенціяцію граматичних явищ, 

переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences, translate them into Ukranian and 

write down in the first column the verbs in the Present Simple, and in the second –  

the verbs in the Past Simple. 

1. The official says the victims were laborers who used to sleep on the ground 

floor on the building after work. 

2. Sweden, Russia and Italy are among the favourites to win the 60th annual 

Eurovision Song Contest. 

3. Conchita Wurst took the crown for Austria last year, and it is tradition for the 

winners to host the competition the following year. 

4. On Friday, the 24th of March the President of the Turkish Republic Recep 

Tayyip Erdogan paid the first visit to Ukraine. 

5. The government of India gives its approval to renew long term agreements 

with Japanese and South Korean steel. 

6. Major scholar argues that political correctness prevents solutions to pressing 

problems. 

Present Simple Past Simple 
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Вправа № 5 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру інформаційної замітки. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Put the verbs into the correct form of Present Simple 

or Past Simple. 

1. Saudi………….(offer) bounty to find local IS terror cells. 

2. On Monday huge quake………………(devastate) Japan. 

3. Last year they …………(despise) a public opinion, which……… (not rise) to the 

level of the highest standards, though it………( discuss)  them. 

4. The United Nations organizations……………….. (undertake) wide-ranging 

efforts to establish RBM systems. 

5. After 17 years of parliamentary democracy, the result of the 1987 

elections……………….( trigger) two successive coups d'etat. 

6. The revised standard ………………..(continue) to apply the acquisition method 

to business combinations. 

7. At the same time some risks…………… (remain) for the Company in case of 

low prices in the free market. 

Вправа № 6 

Мета вправи: вдосконалити навички вживання вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам жанру інформаційної замітки. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: двомовний переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Translate into English. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitrdahvpvNAhXKyRoKHWlFB24QFghLMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fenglish%2Fnews%2F2016%2F2%2F28%2Fsaudi-offers-bounty-to-find-local-is-terror-cells&usg=AFQjCNFhkD2ZmTn_O8cLoCcW--NsMPAg-Q&bvm=bv.124088155,bs.1,d.bGs
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1. На сьогоднішній день проблеми глобального потепління та прав людини 

знаходяться на першому плані. 

2. 15-го березня, під час засідання Ради Безпеки ООН, Росія скористалася 

правом вето і проголосувала проти резолюції. 

3. 1 грудня 2014 року Україна уклала дострокові угоди з Європейським 

Союзом. 

4. Україна готує звернення до Світової організації торгівлі (СОТ) через 

незаконні дії Росії. 

5. Бізнес великих німецьких компаній у Росії суттєво скоротився. 

6. Український дует виграв чемпіонат світу з брейк-дансу. 

Вправа № 7 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст жанру 

інформаційної замітки для пошуку конкретної інформації, що містить вивчений 

лексико-граматичний матеріал, який відповідає нормам цього жанру 

(передмовленнєві уміння першого порядку). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на читання й аналіз лінгвостилістичних та 

структурно-змістових характеристик тексту, відповіді на запитання, складання 

речень. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: а) read the text of news item; b) answer the questions 

according to the text; c) write out the lexico-grammatical material which is 

characteristic of this genre and write down the sentences with each word or word 

combinations.  

NATO believes Ukraine has right to choose its own future 

Monday, KYIV, May 18  

The NATO Parliamentary Assembly emphasizes the sovereign right of Ukraine to 

choose its future, which Russia tries to block using aggression. 
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President of the NATO Parliamentary Assembly Michael Turner said this during a 

meeting with the Ukrainian delegation in Budapest yesterday, an Ukrinform 

correspondent reported. 

Turner said that Ukraine had the right to choose its own future, without pressure and 

occupation by Russia and without aggression. Democratic Ukraine was not a danger 

to anybody. According to Ukraine's Mission to NATO, First Deputy Chairman of the 

Verkhovna Rada of Ukraine Andriy Parubiy met with Deputy Secretary General 

Alexander Vershbow within the framework of the spring session of the NATO 

Parliamentary Assembly. 

The parties agreed on very important steps to counter the aggression of the Russian 

Federation and on reforming of the security and defense sectors of Ukraine in 

accordance with the standards of the Alliance [212]. 

1. Who was involved? 

2. What happened? 

3. Where did the event take place? 

4. When did it happen? 

Вправа № 8 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст 

інформаційної замітки для одержання інформації. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й моделювання структурно-

композиційних характеристик тексту інформаційної замітки 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Інструкція до вправи: а) read the text of news item; b) place the structural 

parts of the text in the correct oder according to the questions: who?, what?, where?, 

when? c) comment on your choice. 

Meanwhile the program of financing schools major repairs last year was only 

34 % executed (instead of 150,5 billion roubles it was given only 510,5 million 

roubles).  
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The quarter of all Moscow schools demand complex major repairs. 

According to the data of the Moscow committee of formation, from 1466 

schools functioning today in the capital 610 need major repairing and 46 are subjects 

to pulling down. 

There is a program «Conditions of development of Moscow schools material 

base» which needs its realization till 2005. For this program realization it is required 

16,5 billion roubles. In 2000 for the reconstruction and repair of Moscow schools it is 

allocated only 500 million roubles [210]. 

Вправа № 9 

Мета вправи: сформувати вміння самостійно створювати професійний 

текст інформаційної замітки, на основі вивченого та самостійно відібраного 

мовного матеріалу з  додаткової літератури, що відповідає нормам 

інформаційної замітки (мовленнєві вміння першого порядку). 

Тип вправи: комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: написання інформаційного повідомлення у жанрі 

інформаційної замітки. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), контроль з боку 

викладача. 

Інструкція до вправи: On the basis of the obtained information about news 

item writing make your own one: «Ukraine’s struggle against corruption» and 

represent it. 

II етап навчання – навчити студентів викладати інформацію 

професійного змісту у жанрі інформаційного звіту англійською мовою у 

детальнішій формі з використанням прямої мови (цитати, репліки), 

нейтральної, термінологічної лексики та граматичних явищ, які характерні для 

цього жанру. 

Вправа № 1. 

Мета вправи: сформувати мовні знання, що відповідають нормам жанру 

інформаційного звіту (знання другого порядку). 
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Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на встановлення лексичних одиниць.  

Спосіб виконання: письмово з використанням словника. 

Контроль: самоконтроль в усній формі. 

Інструкція до вправи: Read the words and word combinations and put them 

down into your vocabulary-book. Close the right part of words and word 

combinations and translate them into Ukrainian; then close the left part of words and 

word combinations and translate them into English. 

awaiting results – очікуючі результати 

majority – більшість 

turning point – переломний момент 

local government – місцевий уряд 

Committee – комітет 

Commission – комісія 

Department – депертамент 

low turnout – низька явка 

lack of concern – відсутність зацікавленості 

international relations – міжнародні відносини 

to participate in – брати учать у 

to announce – оголошувати 

to run – керувати 

to influnce – впливати 

to pass over – пройти повз 

to run out – закінчувати 

to get rid of – позбутися 

to refinance – рефінансувати 

to comment – коментувати 

to urge – закликати 

to act together – співпрацювати разом 

to confirm solidarity – підтримувати солідарність 

key issues – головні питання 

field of application  – сфера застосування  

in order to  – з метою 

because of  – у зв’язку  

according to –  відповідно до 

despite of  – незважаючи на  

the ultimate achievement – найвище досягнення 
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Вправа № 2 

Мета вправи: вдосконалення навичок вживання нового лексичного 

матеріалу у поєднанні з раніше вивченим, що відповідає нормам 

інформаційного звіту (навички другого порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на доповнення, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (після виконання). 

Інструкція до вправи: Choose the correct word from the table in order to 

make phrases and write down them into your notes and translate them. 

political process, the debts of the company, presidential vote, low turnout, 

financing, key issues, concern, strategy, sanctions, European Union, summit, 

solidarity with NATO, the attention of the Security Council, the individual 

sanctions 

 

take part in……… 

refinance…………. 

announce………… 

because of…………….. 

process of…………………. 

according to……………. 

require………………….. 

business……………………… 

alternative……………… 

economic……………………. 

the ultimate achievement of…… 

International Youth…………… 

confirm…………………………. 

to bring to…………………… 

field of application of…………. 
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Вправа № 3 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вжити правильну лексичну одиницю, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences opening the brackets and use the 

correct word or word combinations. 

1. The resolution just adopted once again confirms (солідарність) of the 

(міжнародні відносини). 

2. The opening up of the (сфера застосування) of the (Комітет) action to 

organizations is not of great significance. 

3. Follow these principles is important for the (найвищого досягнення) of such a 

peace (угоди). 

4. General (Асамблея) continues to play the important role in (політичному 

процесі). 

5. Furthermore, meetings were planned with the media to develop a gender 

(стратегії). 

6. The Doha Review Conference is a true (переломний момент) in stabilization 

our achievements in the (процесі фінансування) for development. 

7. A guarantee from the Central Bank of Iraq supported most of the 

(рефінансування угод). 

8. On the meeting of the central tasting (комісії) of (бізнес консерну) of 

"Ukralcohol" for 2003-year alcohol "De Luxe" took the 1st prize among the 

(підприємства) of this industry. 

9. This (відсутність угоди) on a text should not be understood as a (відсутність 

зацікавленості) on the part of the Council. 
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Вправа № 4 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на заповнення пропусків у реченнях відповідними 

лексичними одиницями. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: fill in the gap with appropriate word or word 

combinations which are given below. 

1. The practical experience of contemporary………………………shows that 

democracies do not promote conflicts among themselves. 

2. Most importantly, I want to thank the citizens of Danville 

for…………………………………………….. 

3. Pearson defeated his……………., Republican Shirley Owens, by just 

27………………. 

4. Pearson only spoke for a few minutes, clearly tired after a long day 

of…………………...   

5. Agriculture was one of the ………for a successful conclusion of the DWP. 

6. Officials highlighted a number of issues which the…… wished ……..the 

Parties. 

7. The Committee on Missing Persons continued …its …….on the identification of 

the missing persons. 

а) international relations; b) participating in the political process; c) 

opponent;d) votes; e) awaiting results; f) key issues; g) officials; h) Committee; i) to 

bring to the attention of; j) to work on project. 

Вправа № 5 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 
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Вид вправи: вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: read the sentences and correct the grammar mistakes 

using the correct verbs of Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Past Perfect.  

1. Democrat David Pearson becomes the newest mayor of Danville after a close 

election ends last week. 

2. Yesterday, in Australia, the famous athlete has run the race of his life to cross 

the line in the gold medal position. 

3. Recently the Parties discuss other key issues on the agenda of international 

relations. 

4. Every year, during the meetings, they exchanged their opinions concerning the 

European security and the EU sanction policy against Russia. 

5. In the past several decades, that European party does not play an important role 

in political process. 

6. He understands that in October 2002 the Ministry of Labour has announced an 

amendment to the Labour Act. 

7. Mr Satchell has attended the NATO summit late last year. 

8. The Housing Ministry said that available plots in Efrat have expected to run 

out soon. 

9. The conflict that just formally ended was essentially an internal conflict. 

Вправа № 6 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Put the verbs into the correct form of Present Simple, 

Past Simple, Present Perfect, Past Perfect Active/Passive. 
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1. Yesterday, the delagation ……….(draw) the attention of the Committee 

to several other issues. 

2. The commercial reservation……… (restrict) the field of application of 

the New York Convention. 

3. The resolution just ………..(adopt) once again …….(confirm) the 

friendship of the international community. 

4. Tuesday night, a local representative who……. (work) on the election 

board, ……(attribute) this to people’s lack of concern for either 

candidate. 

5. The Committee …………(note) with satisfaction that the Executive 

Directorate ………..(visit) five States recently. 

6. Nowadays, these attacks against civilian targets …………..(be) 

completely unacceptable and (represent) violations. 

Вправа № 7 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильні граматичні явища. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: read the sentences and open the bracktes using the 

correct Gerung and Infinitive constructions. 

1. June………………….the President …………………..(see, freeze) the 

assets of Germany and Italy in this country. 

2. The Security Council is given the power ………………….. (decide) when 

a threat to peace exists without waiting for the war to break out. 

3. ………………..(keep) with the times has become an absolute necessity of 

this complex society of ours. 

4. During the nineteenth century the American businessmen accustomed 

to………………………….(sell) their goods in foreign markets. 
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5. …………………(hire) of hundreds of thousands of children for 

practically nothing was one of the ways of development. 

6. The Security Council does not have to wait for war ……….(break) out 

before taking decisive action. 

Вправа № 8 

Мета вправи: вдосконалити навички вживання вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам жанру інформаційного звіту.  

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: двомовний переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Translate into English. 

1. На зустрічі було виділено ряд питань, на які Комітет хотів би звернути 

увагу. 

2. Президент США заявив: «Ми глибоко стурбовані нещодавньою 

ескалацією насильства на Сході України». 

3. Британці вимагають провести повторний референдум, який стосується 

виходу Великобританії з ЄС. 

4. Делегація з України не зробила нічого можливого для відновлення 

переговорів з ключових питань. 

5. Міністр охорони здоров’я заявив, що посилить співпрацю зі Світовим 

банком в напрямку впровадження реформ в охороні здоров'я. 

6. На саміті в Брюселі було прийнято кілька ключових рішень щодо 

реформування системи управління. 

Вправа № 9 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст жанру 

інформаційного звіту для пошуку конкретної інформації, що містить вивчений 

лексико-граматичний матеріал, який відповідає нормам цього жанру 

(передмовленнєві вміння другого порядку). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 
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Вид вправи: вправа на читання й аналіз лінгвостилістичних та 

структурно-змістових характеристик тексту, відповіді на запитання, складання 

речень. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: а) read the text of informational report; b) answer the 

questions according to the text; c) write out the lexico-grammatical material which is 

characteristic of this genre and write down the sentences with each word or word 

combinations. 

Mayoral Candidate David Pearson Wins Close Election 

Democrat David Pearson became the newest mayor of Danville after a close 

election ended Tuesday night. Pearson defeated his opponent, Republican Shirley 

Owens, by just 27 votes. Many local officials had predicted a close race. After the 

results came in late Tuesday night, Pearson held a press conference at his campaign. 

«I want to thank Shirley for running a clean campaign and keeping things civil, 

despite a few of our heated debates».  

Surrounded by friends and family, Shirley Owens spoke from her office on the 

other side of town. «Most importantly, I want to thank the citizens of Danville for 

participating in the political process»,  she said. 

Several citizens of Danville were surprised that Owens lost, as she had come 

out ahead in several polls taken over the past few months. However, most local 

residents were not very concerned with the results, as the majority of the town noted 

that both Pearson and Owens had similar views on many popular issues.  

This election actually had one of the lowest turnouts in Danville history. Sarah 

Burgeson, a local representative, attributed this to people’s lack of concern for either 

candidate. «Most people felt David and Shirley had similar views, so they weren’t 

really concerned with choosing one over the other», said Burgeson [230]. 

1. Who was involved? 

2. What has happened? 

3. Where did the event take place? 
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4. When did it happen? 

5. How did the event go? 

6. What were the results? 

Вправа № 10 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст для 

одержання інформації, який відповідає нормам жанру інформаційного звіту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й моделювання структурно-

композиційних 

характеристик тексту відповідно до норм жанрового тексту. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Інструкція до вправи: а) read the text of informational report; b) place the 

structural parts of the text in the correct oder according to the questions: who?, what?, 

where?, when? c) comment on your choice. 

Heist at HSBC! 

In the meantime, we are chasing leads and hope to make arrests soon». The 

police refused to comment today on why it took them so long to arrive at the scene. A 

young man (believed to be in his 20s and from Ladbroke Grove) has been arrested in 

connection with the armed . The investigation continues... 

The thieves entered the bank before violently attacking a security guard. They 

approached the cashier’s window and passed over a transparent orange cash bag to be 

filled with money. 

Yesterday, at approximately 13:49, a robbery occurred at HSBC in Edgeware 

Road. Three men, wearing black balaclavas, stormed into the bank and are believed 

to have fled with over ?3.9 million.  

Officials say the men were wearing camouflaged trousers and navy shirts. It 

appears that the thieves made their get-away in a white van which was later recovered 

in Harrow Road. Mohammed Ahmed, a Chief Detective at Scotland Yard, said «We 

urge anyone with information on the armed robbery to contact us on 101 [230]. 
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Вправа № 11 

Мета вправи: сформувати вміння самостійно створювати професійний 

текст інформаційного звіту на основі вивченого та самостійно відібраного 

мовного матеріалу з додаткової літератури, що відповідає нормам жанру 

інформаційної звіту (мовленнєві вміння другого порядку). 

Тип вправи: комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: написання інформаційного повідомлення у жанрі 

інформаційного звіту. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), контроль з боку 

викладача. 

Інструкція до вправи: On the basis of the obtained information about 

informational report writing make your own one: «The United Kingdom voted to 

leave the EU»? Represent it. 

III етап навчання – навчити студентів викладати інформацію 

професійного змісту у жанрі аналітичного звіту англійською мовою на основі 

вживання нейтральної, термінологічно-деталізованої лексики з елементами 

авторської оцінки та граматичних явищ, які характерні для цього жанру. 

Вправа № 1. 

Мета вправи: сформувати мовні знання, що відповідають нормам жанру 

аналітичного звіту (знання третього порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на встановлення лексичних одиниць.  

Спосіб виконання: письмово з використанням словника. 

Контроль: самоконтроль в усній формі. 

Інструкція до вправи: Read the words and word combinations and put them 

down into your vocabulary-book. Close the right part of words and word 

combinations and translate them into Ukrainian; then close the left part of words and 

word combinations and translate them into English.  
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Вправа № 2 

Мета вправи: вдосконалення навичок вживання нового лексичного 

матеріалу у поєднанні з раніше вивченим, що відповідає нормам аналітичного  

звіту (навички третього порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вжити правильну лексичну одиницю, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

of course – напевно 

to be sure – бути впевненим  

no doubt – без сумніву 

indeed – дійсно 

fortunately – на щастя 

first of all – насамперед  

confrontation – протистояння 

Alliance – союз 

Ambassador – посол 

mission – місія 

critic – критик 

the OSCE – ОБСЄ 

exchange – обмін 

counter-productive– контрпродуктивний 

with regar to – у відношенні до 

Відображення 

there are both weak and strong points – сильні і слабкі сторони  

comfortable existence – комфортне життя 

generous welfare system – система соціального забезпечення 

to open up the cards – відкрити свої наміри 

to stress – наголошувати 

to play the first fiddle – бути в перших рядах 

to deal with – мати справу з 

to assert – відстоювати 

to seek – намагатися 

to the obvious things – привернути увагу до очевидних речей 

to see no grounds for the easing of sanctions against – не бачити 

жодних підстав для послаблення санкцій проти 

possible weakening of sanctions against – можливе послаблення 

санкцій проти 

There is no reason to rely on any serious success – нема змісту 

покладатися на серйозний успіх 

Let us reject ... and get back to ... – давайте відкинемо ... і 

повернемося до… 
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Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences opening the brackets and use the 

correct word or word combinations. 

1. Experience has shown that (завдяки санкціям) can achieve (політичної 

реформи) in a regime, but that they should not be used to remove a regime or 

change its (фундаментальний характер). 

2. In the private sector, the (фонд соціального захисту) guarantees the 

(систему соціального забезпечення). 

3. (Тим не менш), it will be difficult for the (Генеральної асамблеї) to undertake 

a thorough (обговорення пропозицій) aimed at strengthening the 

(Департамент з політичних питань). 

4. (На додаток), the president of Ukraine explained the (жорстоку 

реальність) of Ukraine’s situation. 

5. The questions covered the (природи і типу співпраці), the (ступінь 

усвідомленості) regarding (ЮНІСЕФ ),  programme goals, positive and 

negative experiences in working with (ЮНІСЕФ) and (сильні і слабкі 

сторони) in the (співпраці). 

6. No European country - not even (Велика трійка) (France, Great Britain, and 

Germany) - can any longer assert its central (внутрішньополітичні інтереси) 

alone, outside of the common (Європейської структури). 

7. (Насамперед, моя делегація), wishes to (виразити впевненість) in the 

leadership of Angola as the Chair of the (організаційного комітету) of the 

(комісії по миробудівництву), as well as in the members of its (бюро). 

8. (Комітет) will continue to make (додаткові зусилля у співпраці з) Member 

States and (міжнародними організаціями) to further (підвищення 

ефективності санкцій щодо) UNITA. 

9. (Навіть жахливе проведення виборів) can be beautiful if it advances 

(демократію) - an important lesson for countries like Afghanistan and Iraq. 

10.  (Немає жодного змісту покладатися на серйозний успіх в) implementing 

these measures. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnvCi7crNAhWTSxoKHc0nC78QFggzMAI&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AE%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A4&usg=AFQjCNGMgL10uQ0QOiXGfAxPaSiUK8KiRQ


125 

Вправа № 3 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на заповнення пропусків у реченнях відповідними 

лексичними одиницями. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Fill in the gap with appropriate word or word 

combinations which are given below. 

1. Since the power shift in Congress, Senator Smith has ………the agenda for tax 

reforms. 

2. While most markets require listed companies to …………..material 

information as soon as it becomes available, there is considerable difference 

in practice. 

3. ……………Transnistrian Republic didn't reconnect the electricity and water 

supply networks. 

4. ………….from across the entire United Nations membership also sends 

…………..to the parties to conflicts. 

5. Interregional ………………….the Pacific Islands Forum States ……MPAs 

was also mentioned. 

6. …….we also thank ………Kumalo and the Ambassador of Gambia for their 

…..on the recent developments in Guinea-Bissau. 

а) played first fiddle in; b) open up their cards about; c) the authorities of the 

self-proclaimed; d) the presence of peacekeepers; e) a powerful political signal; f) 

cooperation among; g) with regard to; h) first of all; i) Ambassador; j) important 

statements. 

Вправа № 4 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного звіту. 



126 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Put the verbs into the correct form of Future Simple, 

Future Continuous Active. 

1. After that, our Council …………  (adopt) a resolution that ………….(be) of 

particular importance because it…………(establish) the integrated United 

Nations mission. 

2. Tomorrow this time we ………… (stress) the need for the international 

community to take urgent action on the problem of global warming and climate 

change. 

3. The whole morning, the host State ………………(assert) jurisdiction over 

serious crimes committed by peacekeeping personnel. 

4. The Presidential decree affirmed that: "All space sectors ………………(seek) 

to minimize the creation of space debris. 

5. UNDP …………………..(support) the beneficial regional and economic 

integration of all developing countries. 

6. The Centre ………………(deal with) both international and national issues 

relating to indigenous peoples. 

7. Ukraine ………….(have) to digest Brexit as rationally as possible and learn 

from its lessons for the sake of its own foreign policy. 

8. European politicians, in turn, show they ………………..(search) a 

compromise, the whole year. 

9. It is time to realize that the world ……………………(change) dramatically, 

and Ukraine must respond to the new challenges. 

10.  The lack of visible results of her diplomatic efforts (not mean) that the 

situation is at a standstill. 
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Вправа № 5 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: скласти речення, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the words and make up Rhetorical questions, 

translate them into Ukranian pointing out the sentences with positive meanings and 

negative meanings. 

1. government / Haven't /we / suppression /had /enough? 

2. the president / is the use / What /about / of asking / this issue?  

3. president of Ukraine /  the tell that /Didn’t / the war /Christmas / in Donbas 

would  be over by ? 

4. Nuremberg / Could one / that the /have / tribunal its work in 1968, / would end 

/ 23 years after / imagined / its creation? 

5. What / protect / defense to the / government / has if the will not them / 

homeless? 

Вправа № 6 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: на трансформацію, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences and change them into inversion, 

translate them into Ukranian. 

1. The Monterrey Conference had hardly begun to answer that key issures. 

2. It in no way indicates whether States are or intend to become Contracting 

Parties to the AGC. 
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3. The parties no sooner had left Washington after the talks broke down than 

Clinton joined Israel's then-Prime Minister Ehud Barak in blaming the 

Palestinians. 

4. Parties seldom attemptes to quantify the non-climate climate-related benefits 

from the reported policies. 

5. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights rarely deals with 

intellectual property issues. 

Вправа № 7 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильне граматичне явище. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: read the sentences and fill in the correct modal verbs 

which are given below.  

1. The international community………………. continue, however, to support 

such initiatives. 

2. Consumers everywhere …………………..understand that their choices often 

have significant environmental consequences. 

3. The Secretary-General …………………..require the Contractor to submit 

such additional data. 

4. The Council ………………..make a difference; it can break the criminal 

system. 

5. Human rights ……………….interaction and partnerships. 

а) must; b) have to; c) may;d) can; e) need. 

Вправа № 8 

Мета вправи: вдосконалити навички вживання вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 
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Вид вправи: двомовний переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Translate into English. 

1. Нам необхідний уряд та інститути, які зможуть продовжувати 

працювати на повну силу і в умовах широкої легітимності. 

2. У приватному секторі діяльність системи соціального забезпечення 

гарантує Фонд соціального захисту. 

3. Хочеться наголосити, що уряд запропонував законодавчі матеріали, 

внісши поправку до Конституції в 2000 році. 

4. Спеціальна сесія Генеральної Асамблеї присвячена СНІДу, що відбулася 

в липні 2016 року, продемонструвала ступінь нашого усвідомлення 

щодо загрози, яку несе за собою ця хвороба для людства. 

5. Головною метою зустрічі, яка відбулася напередодні у Києві, було 

створення інформаційно-комфортного середовища для існування і 

розвитку українського підприємництва. 

Вправа № 9 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст жанру 

аналітичного звіту для пошуку конкретної інформації, що містить вивчений 

лексико-граматичний матеріал, відповідає нормам цього жанру (мовленнєві 

вміння четвертого порядку). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й аналіз лінгвостилістичних та 

структурно-змістових характеристик тексту, відповіді на запитання, складання 

речень. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical report; b) answer the 

questions according to the text; c) write out the lexico-grammatical material which is 

characteristic of this genre and write down the sentences with each word or word 
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combinations; d) find the words or word combinations that express persuasiveness, 

emotional speech and write down the sentences with these words or words 

combinations.  

Steinmeier test, Lavrov’s revelations, and upcoming Summit. 

Pavlo Klimkin’s talks with Frank-Walter Steinmeier in Berlin in early June 

were fundamental in their nature. Russian Foreign Minister opened up his cards a bit 

in respect of  Donbas. The NATO Summit in Warsaw could become a turning point 

not only for the Alliance in general, but also in its relations with its neighbors. 

Germany which currently chairs the OSCE tries to play the first fiddle in the process 

of  Donbas settlement. But besides the foreign policy interests, Europe’s most 

powerful nation has also some internal ones. During the traditional "Potsdam Dialog" 

this week, Steinmeier said Europe should be «smart when it comes to dealing with 

these sanctions» against Russia, stressing that the West does not seek to put its 

Russian partners on its knees.  

Therefore, Pavel Klimkin at his meeting with Frank-Walter Steinmeier had to 

draw his attention to the obvious things. It was not only about the status of the visa-

free regime for Ukraine. Ukrainian minister called "counter-productive" the signals of 

the European officials toward Russia (Steinmeier is not alone in this regard, in fact) 

about a possible weakening of sanctions against Moscow. It is important though that 

Angela Merkel publicly said she saw no grounds for the easing of sanctions against 

Russia. 

 It should be noted that the word «counter-productive» was also voiced in 

another capital – Moscow. This term was used by Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov when describing the prospects of recognizing the self-proclaimed DPR and 

LPR. At the same time, he stressed that Russia  «is not giving up on the south-east of 

Ukraine», saying on the part of the separatists that «Donbas will never accept the 

presence of peacekeepers». After such statements, there is no reason to rely on any 

serious success in the discussion of proposals for the deployment of the armed OSCE 

police mission in the east of Ukraine. Actually, just as there is no reason to believe 

Russia's policy toward Ukraine will change, because Lavrov and his boss Vladimir 
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Putin still say Russians and Ukrainians are one nation. The escalation of the Donbas 

conflict, which NSDC Secretary Oleksandr Turchynov rightly called «Black May» 

unpleasantly surprised the U.S. Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt, who just a 

couple of months ago expressed confidence that the most dramatic moments in the 

confrontation in the east of Ukraine are already behind us. The feelings of Mr. Pyatt, 

whose stay in Kyiv is coming to an end, may have an impact on the decisions that 

will be taken at a NATO Summit in Warsaw July 8-9 [243].  

1. What has happened? 

2. Who was involved? 

3. Where did the event take place? 

4. When did it happen? 

5. How did the event go? 

6. Why did it happen? 

7. What were the consequences? 

Вправа № 10 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст для 

одержання інформації, який відповідає нормам жанру аналітичного звіту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й моделювання структурно-

композиційних 

характеристик тексту відповідно до норм жанрового тексту. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical report; b) place the 

structural parts of the text in the correct oder according to the questions:  who?, 

what?, where?, when?, how?, why?, what is the purpose?, what are the results? c) 

comment on your choice. 

New era in fight against climate change. 

On average, China spits out nearly 6 million tonnes of greenhouse gas a year. 

The United States is responsible for more than 5 million tonnes of greenhouse 
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emissions per year. The main reason is the power industry, because 39% of U.S. 

electricity is generated from coal, another 27% - from gas. India is also a big problem 

for global climate. It emits almost 1.3 million tonnes of greenhouse gases per year. 

The main source of pollution is coal, which is used by 400 million Indians who live 

without electricity. By the end of 2015, after two weeks of negotiations at the Climate 

Change Conference in Paris a so-called Paris Agreement was signed between the 196 

parties, which gives a start to a new era in the global fight against climate change on 

Planet Earth. 

In December of this year, representatives of 196 countries unanimously 

adopted the new agreement of the UN Framework Convention on Climate Change. 

The agreement will replace the Kyoto Protocol and will boost overall activities 

pursued by the countries on this Convention. The new document defines the volume 

of greenhouse gas emissions after 2020, as well as the measures to prevent climate 

change. 

The world came up to this Conference with a new climate record. This year, 

the global average temperature was almost 0.8°C higher than 20 years ago. The figure 

may seem insignificant but the experts say that, in fact, it is, and the situation is very 

serious. 

However, it’s too early to be happy about the new Agreement. It still has to be. 

The UN set up a deadline: April 21, 2017. If agreement is ratified by at least 55% of 

signatory states by that time, it will come into force officially. 

 The Paris summit’s outcome for China means the government is expected to 

reduce emissions by a quarter until 2025, for the U.S. is expected to reduce emissions 

by 28% compared with 2005. The Indian Prime Minister Narendra Modi made it 

clear that India has the right to develop its economy and combat poverty, so it’s not 

ready to take other commitments on ecology. 

According to the Paris Agreement the funding of measures aimed at reducing 

greenhouse emissions will be provided by developed countries. That is, those 

countries that can’t financially afford abandoning fossil fuels will be able to get 

financial assistance from the rich countries. 
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It’s believed that the adoption of the Paris Agreement will open a new era of 

climate change. The fact that the governments have managed to find a compromise 

means that they understand the seriousness of the issue. 

At this year's summit, the main concerns were voiced toward China, the U.S. 

and India. These countries have the most developed industries responsible for 

emission of carbon dioxide, methane, nitrogen etc. that create the greenhouse effect 

and heat the planet [212]. 

Вправа № 11 

Мета вправи: сформувати вміння самостійно створювати професійний 

текст аналітичного звіту, на основі вивченого та самостійно відібраного з 

додаткової літератури мовного матеріалу, який відповідає нормам цього жанру 

(мовленнєві вміння четвертого порядку). 

Тип вправи: комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: написання інформаційного повідомлення у жанрі 

аналітичного звіту. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), контроль з боку 

викладача. 

Інструкція до вправи: On the basis of the obtained information about 

analytical report writing make your own one: «The Ukrainian delegation to PACE 

has faced some unexpected challenges acсording to the Donbas conflict». Represent 

it. 

IV етап навчання – навчити студентів викладати професійну 

інформацію у жанрі аналітичного інтерв’ю англійською мовою на основі 

вживання нейтральної, термінологічної, професійно-деталізованої, емоційної 

лексики з елементами авторської оцінки у питально-відповідальній формі та 

граматичних явищ, які характерні для цього жанру. 

Вправа № 1 

Мета вправи: сформувати мовні знання, що відповідають нормам жанру 

аналітичного звіту (знання четвертого порядку). 
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Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на встановлення лексичних одиниць.  

Спосіб виконання: письмово з використанням словника. 

Контроль: самоконтроль в усній формі. 

Інструкція до вправи: Read the words and word combinations and put them 

down into your vocabulary-book. Close the right part of words and word 

combinations and translate them into Ukrainian; then close the left part of words and 

word combinations and translate them into English. 

renegotiation – переговори 

fragmentation – фрагментація 

Eurozone – Єврозона 

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) – ісламістська терористична 

Організація 

militarily – військовий 

Положення 

financial prowess – фінансовий потенціал 

settlement of the crisis – врегулювання кризи 

 

innovative and ambitious initiatives – новаторські і широкомасштабні 

Ініціативи 

level of distraction – рівень відволікаючих чинників 

empty talk – безрезультатна розмова 

without a doubt – без сумніву 

for the sake of – заради 

in fact – фактично 

to state – стверджувати 

to erode – руйнувати 

to provide – надавати можливість 

to predict – передбачати 

to hedge – захистити себе від ризику 

to oblige – зобов’язувати 

досить успішним 

global financial centre – світовий фінансовий центр 

modest achievements – незначні досягнення 

priority in all counts –  першіть у всіх напрямках 

in the next couple of generations – протягом наступних кількох поколінь 

as a tool of coercive diplomacy – як знаряддя примусової дипломатії 

very bad time for – невідповідний час для 

It is less expedient – це менш доцільно 

It looks like – це виглядає як 
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Вправа № 2 

Мета вправи: вдосконалення навичок вживання нового лексичного 

матеріалу у поєднанні з раніше вивченим, що відповідає нормам аналітичного 

інтерв’ю (навички четвертого порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вжити правильну лексичну одиницю, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences opening the brackets and use the 

correct word or word combinations. 

1. At the same time, returns of Kosovo Serbs remain disappointingly low due to 

(невизначеності економічних перспектив). 

2. The UK Government considers that the measures, which have been taken for 

through trains using the Channel Tunnel, are proving to be (менш доцільними 

та успішними). 

3. This country has scored some (незначні досягнення) during the first three 

years of its existence. 

4. We feel (досить оптимістично щодо) the Council's stepped up activity in 

2006. 

It’s conceivable – можна припустити 

It's time you did smth – це саме той момент, щоб Ви щось зробили 

Let’s pick over a couple of the counter-arguments – давайте розглянемо 

кілька контраргументів 

I don’t necessarily believe – немає жодної потреби пояснювати 

It’s progressing towards – розвиватися у напрямку 

It is quite an optimistic from one’s point of view – це цілком оптимістично 

з точки зору 

Aren’t we moving towards a place where…….? – Хіба ми не рухаємося до 

місця, де ...? 

What is the greatest…? – Що є найбільшою…? 

Who are the most… ? – Хто є найбільш…? 

How would you describe…? – Як би ви описали…? 

Do you think…? – Як ви вважаєте…? 
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5. The Turkish parties must (бути усвідомленим, що) the (міжнародне 

співтовариство) will never agree to a (врегулювання кризи) by force or by 

arms. 

6. (Можна припустити, що величезна кількість зусиль і ресурсів) were 

needed to achieve the objectives of the Decade. 

7. Перш за все Організація Об’єднаних Націй розвивається у напрямку) the 

embodiment of the credo, «We, the peoples». 

8. (Хіба ми не рухаємося у напрямку) a better-balanced intermodal transport 

system? 

9. (Немає жодної потреби пояснювати) in what they call alternative medicine. 

10.  (Як би ви описали) your current financial situation? 

Вправа № 3 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру аналітичного інтерв’ю. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на заповнення пропусків у реченнях відповідними 

лексичними одиницями. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Fill in the gap with appropriate word or word 

combinations which are given below. 

1. ………………….«the hood» passes into memory, H?ctor Tobar writes in an 

Op-Ed for The New York Times Opinion. 

2. The Millennium Declaration goal of halving global poverty ………… 

3. ……………put by the Eurosceptics. 

4. The Turkish Forces/Turkish Cypriot security forces remain in violation of the 

military ………….in Strovilia. 

5. Nevertheless, conference participants managed to reach consensus 

on…………... 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo696slpvOAhUHvxQKHXjBCHsQFggcMAE&url=http%3A%2F%2Fboards.hellobee.com%2Ftopic%2Fhow-would-you-describe-your-current-financial-situation&usg=AFQjCNFaymf9SElOfRw5OjkEIvZoEZ7miQ&bvm=bv.128617741,d.bGg
https://www.facebook.com/nytopinion/
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6. The EU's member states will have to …………- starting with their own 

security - as Europeans, within the EU. 

а) it’s possible to imagine a future in which; b) is receding into the distance; с) 

let's pick over a couple of the counter-arguments; d) status quo; e) some sort of 

protection; f) focus on the big geopolitical issues. 

Вправа № 4 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру аналітичного інтерв’ю. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Put the verbs into the correct form of Present 

Continuous or Past Continuous Active. 

1. The Times…………………. (predict) that Sally Langston will be the first 

female candidate to be elected President of the United States. 

2. The solutions offered by the United States were simply intended to confound 

global public opinion as to the political, economic and social power it wielded 

over the Puerto Rican people, whom it……………… (oblige) to submit to 

colonialism by consent. 

3. Following the Istanbul summit decisions, the transition from SFOR to a 

European Union force………………(progress) smoothly. 

4. The European Parliament……………(going) to adopt a resolution on Belarus 

on March 10. 

5. Switzerland will continue to provide active support for that initiative, which we 

believe………………….(move) in the right direction. 

6. Some prominent Republicans……………………(speak) out about race, 

expressing empathy for the challenges faced by black Americans, after a spate 

of racially tinged gun violence that saw two black men killed by police. 
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7. They had taken some 20,000 statements from witnesses 

and……………………(plan) a national conference on reconciliation. 

Вправа № 5 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного інтерв’ю. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: скласти запитання. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences and put down to the each of them 

General, Alternative, Special, Disjunctive, Subject questions. 

1. The Special Rapporteur presented the phenomenon of international State 

terrorism as one of "coercive" diplomacy. 

2. The Committee noted that this would require a review of the financial 

regulations. 

3. Solomon Islands believes that a lasting settlement of the crisis in the Middle 

East will have positive effects on global peace. 

4. At a funeral held in Istanbul of those killed during the coup attempt, President 

Recep Tayyip Erdogan was giving a speech. 

5. Over the past few months, since the EU agreed a deal with Turkey, numbers of 

migrants coming to Germany have dropped dramatically. 

Вправа № 6 

Мета вправи: вдосконалити навички вживання вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам жанру аналітичного інтерв’ю. 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: двомовний переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Translate into English. 

1. Чому ці заходи доводиться проводити в передовій європейській країні? 
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2. Містер Джонсон, як би ви описали свій вплив на прем'єр-міністра? 

3. Хіба Росія вставляє політичні палиці в колеса для продовження роботи 

Місії Організації Об'єднаних Націй? 

4. Це, без сумніву, одна з найбільш новаторських і широкомасштабних 

ініціатив, запропонованих в рамках Першого комітету за останні роки. 

5. Британський міністр закордонних справ зазначив: «У Британії є спільні 

інтереси, але немає спільних союзників». 

6. Критики стверджують, що ця умова надає Кремлю засоби для 

перешкоджання розгортанню будь-якої стратегічної системи національної 

оборони. 

7. У доповіді зазначено, що в Національний план розвитку на 2014-2016 

роки входить стратегія скорочення бідності. 

8. У нашому сучасному світі не обов'язково витрачати багато енергії і, 

фактично, багато людей цього не роблять. 

9. Як би ви описали ту ситуацію, що сталася напередодні у Великобританії? 

10.  Як нещодавно відзначав Генеральний секретар у статті газети «Нью-

Йорк таймс», для Гаїті, без сумніву, настає історичний момент. 

Вправа № 7 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст жанру 

аналітичного інтерв’ю для пошуку конкретної інформації, що містить вивчений 

лексико-граматичний матеріал, який відповідає нормам цього жанру 

(мовленнєві вміння четвертого порядку). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й аналіз лінгвостилістичних та 

структурно-змістових характеристик тексту, відповіді на запитання, складання 

речень. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical interview; b) answer the 

questions according to the text; c) write out the lexico-grammatical material which is 
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characteristic of this genre and write down the sentences with each word or word 

combinations; d) find the words or word combinations that express persuasiveness, 

emotional, colloquial speech and write down the sentences with these words or words 

combinations in affirmative, interrogative and negative forms. 

The meaning of Brexit 

David Cameron completed his EU renegotiation in London just a couple days 

ago and yet, as some of us predicted, already it is receding into the distance. As the 

campaign gets underway, the focus has moved off the prime minister’s respectable 

but inevitably modest achievements in Brussels and onto the big arguments. What 

would a Brexit mean for the country, and for Europe? Would it leave it stronger or 

weaker? etc. To help make sense of these choices, we met Ian Bremmer, the president 

of Eurasia Groupand and asked him what his opinion is.  

Journalist: What would Brexit look like for Britain? What does it mean if we 

vote to leave? 

Ian Bremmer: Well, first of all, it probably means a couple of years to unwind. 

The level of distraction, technically, to figure out how to do it with the Europeans is 

going to involve an enormous amount of political effort and resource, at the exclusion 

of many other things. 

Journalist: Let’s pick over a couple of the counter-arguments put by the 

Eurosceptics. The first is that Brexit might seem like an uncertain prospect, but the 

status quo is not a known quantity either, in that Europe is changing, the Eurozone is 

trying to integrate, where Europe will be in five to ten years we don't exactly know… 

Ian Bremmer: Oh, sounds like a very bad time for a referendum. That is a very 

good argument for having the referendum when it is less politically expedient for 

Cameron. Unfortunately, political figures are politicians, and that is their priority in 

all counts. 

Journalist: To put another anti-EU argument to you, the Eurozone is going to 

have to integrate in some way, at whatever level. Britain is outside the Eurozone; 

Cameron claims to have some sort of protection built into the renegotiation. 

Formally, at least, every EU country but two (Britain and Denmark) is obliged to join 
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the Euro eventually and although the likes of Sweden may take a long time about that 

it is possible to imagine a future in which the Eurozone and the EU look more and 

more identical. Admittedly, it’s quite an optimistic one from the Brussels point of 

view, but it is conceivable. Where does that leave a country like Britain, that looks 

extremely unlikely to join the Euro at any time in the next couple of generations? 

And a country that trades so much on its financial prowess?  

Ian Bremmer: As long as you have a common market and the financial 

regulations themselves are more and more harmonised (between Britain and the rest 

of the European Union), then that actually allows London to stand quite significantly 

as a global financial centre. It is true that we are seeing more fragmentation, of the 

world over the long term, away from the dollar. Now in the last few years since the 

financial crisis the dollar has actually strengthened and more people have held it, but 

as the Americans unilaterally use the dollar as a tool of coercive diplomacy and use 

financial institutions, lots of people are going to hedge. It’s going to be a world with 

more currencies. And I don’t necessarily believe that means that it’s a mistake for 

Brits to want to be in the EU but not have the Euro. I think that’s OK. 

Journalist: Let me play devil’s advocate. Britain is progressing towards a less 

geopolitically significant role. Meanwhile Germany at least seems to be aware of the 

fact that there is now more pressure on it, more expectation of it, to lead. The US 

picks up the phone to Germany rather than Britain for a reason. And OK, Cameron 

can’t bind his successors, but it looks like the Tories will be in power for quite a 

while. Aren’t we moving towards a place where Britain can play Germany at its own 

game? 

Ian Bremmer: Yes, the Germans will play a more significant even military role. 

But the British role is more significant militarily in NATO, in the Middle East than 

Germany’s is today, and it will be in two years and in five years. The fact that the 

Americans are closer to the Germans is not because the Germans are doing so much 

militarily. In fact, in part it’s because Obama is becoming more German and the 

United States is moving in that direction.  

Journalist: So Britain leaving the EU will help the «pivot»?  
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Ian Bremmer: Absolutely. The Europeans will be seen as less relevant as allies 

to Americans. Especially because so many bad things are happening in Europe. All of 

the geopolitical issues that don’t wash up onto American shores. People say they do, 

but ISIS is so much less of a problem for America than it is for Europe. Britain leaves 

the EU, and that is going to be even more so [236]. 

1. What has happened? 

2. Who was involved? 

3. Where did the event take place? 

4. When did it happen? 

5. How did the event go? 

6. Why did it happen? 

7. What were the consequences? 

8. What are the predictions for the future? 

Вправа № 8 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст для 

одержання інформації, який відповідає нормам жанру аналітичного інтерв’ю. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й моделювання структурно-

композиційних 

характеристик тексту відповідно до норм жанрового тексту. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical interview; b) place the 

structural parts of the text in the correct oder according to the questions: who?, what?, 

where?, when?, how?, why?, what is the purpose?, what are the results?, what are the 

predictions for the future?   c) comment on your choice. 

Nadia Savchenko: Remind Putin that the era of slave trade is long gone 

Journalist: In late 2015, Russian President Vladimir Putin admitted that you are 

a hostage. He also started bargaining your exchange. He said that the exchange 

should be "equal." What do you think about this? Would it be justified to exchange 
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you for two GRU officers, or should the swap be equal – «one for one» or «all for 

all»? Are you personally ready for the exchange? Perhaps you would like to be 

exchanged for some specific individual?  

Nadia: When people talk about the exchange, I feel a little like at the auction or 

at the trade house. But this is political trading, and I am also a hostage to «big» 

politics. But a human life is worth no more and no less than the life of another 

individual. It must be either «one for one» or «all-for-all» along with reconciliation 

and mercy, just to forget about this damn situation! I don’t know, what the «equal 

exchange» is in Putin’s sense, but my life is worth more no more than the life of 

another person. 

Ukrainian pilot Nadiya Savchenko spoke to the UNIAN during an interview in 

Kiev, Ukraine, Friday, June 10, 2016. Ukrainian pilot Nadiya Savchenko Nadia 

Savchenko said she was very cautious about the information on a possibility of her 

exchange and return home.  

Journalist: What you know about today's Ukraine? What is your opinion about 

corruption that continues to erode the country?  

Nadia: All I know about Ukraine is a continuous acute pain. I know everything 

and understand everything... The most horrible thing is that I can’t do anything about 

it, and it’s killing me... But it also forges my anger. The time will come when all 

these forces will find their way out for the sake of a right cause. 

Journalist: What are your wishes to the Ukrainian people this year? 

Nadia: We have stood strong, and I know that we have not lost our faith. I 

know from the thousands of letters I receive from the people that we have awakened 

our national spirit, and our inner strength was born. Now I wish the Ukrainians to 

prove to the whole world that it’s possible to create miracles with our own hands! 

That we can surprise the world by defeating the invincible: the corruption, envy, 

ignorance, and greed. 

Journalist: How aware are you of the Ukrainian parliament’s routine? 

Nadia:  If you pledge, don’t hedge! Political activity of a party is a team game. 

If I’m in this game, I must do everything so that the party acts taking into account my 
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opinion and my position. While I can do nothing, I there’s no point in the empty talk! 

If you can do something – do it, if you can’t - be quiet! I have little information on 

what is going on in parliament. And I have even less opportunities to influence the 

situation. But it’s only for now... [242]. 

Вправа № 9 

Мета вправи: сформувати уміння самостійно створювати професійний 

текст аналітичного інтерв’ю на основі вивченого та самостійно відібраного з 

додаткової літератури мовного матеріалу, який відповідає нормам жанру 

аналітичного інтерв’ю (мовленні вміння четвертого порядку). 

Тип вправи: комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: написання інформаційного повідомлення у жанрі 

аналітичного інтерв’ю. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), контроль з боку 

викладача. 

Інструкція до вправи: On the basis of the obtained information analytical 

interview writing make your own one: «Ukrainian ambassador requests immediate 

aid for Crimean Tatars». Represent it. 

V етап навчання – навчити студентів викладати інформацію 

професійного змісту у жанрі аналітичного репортажу англійською мовою на 

основі вживання нейтральної, термінологічної, професійно-деталізованої, 

емоційної лексики з елементами авторської оцінки та наочності, а також 

граматичних явищ, які характерні для цього жанру. 

Вправа № 1 

Мета вправи: сформувати мовні знання, що відповідають нормам жанру 

аналітичного репортажу (знання п’ятого порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вправа на встановлення лексичних одиниць.  

Спосіб виконання: письмово з використанням словника. 

Контроль: самоконтроль в усній формі. 
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Інструкція до вправи: Read the words and word combinations and put them 

down into your vocabulary-book. Close the right part of words and word 

combinations and translate them into Ukrainian; then close the left part of words and 

word combinations and translate them into English. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сonvention – угода 

manual – керівництво 

targeted – ціленаправлений 

black people – чорні люди 

white people – білі люди 

stakeholders concerned – зацікавлені сторони 

Mission of good will – місія доброї волі  

to articulate – виражати (думки, почуття) 

to get into trouble – потрапити у халепу 

to pull off – виконати щось, незважаючи на труднощі і перешкоди 

to disabuse – звільняти від ілюзій 

to forsake – відмовлятися 

to hit/make the headlines – потрапити на перші шпальти газет 

to turn upside down – перевернути все догори дном 

horrible signals to this country – тривожні сигнали для країни 

an unequivocal and strong message – недвозначне і категоричне 

повідомлення 

in a circle – безрезультатно, марно 

at heart – в основному, по суті 

by the stroke of a pen – одним дотиком руки 

highly misleading signal – сильно вводити в оману 

cut throat competition – жорстока конкуренція 

dystopian caricature – карикатура утопії 

It is rumored that ... –  Ходять чутки, що ... 

Russia's double game over Ukraine… – Подвійна гра Росії навколо подій 

в Україні…  

Politicians given much food for thought… – Їжа для роздумів політикам… 

This country will attack Iran only as last resort – Напад цієї країни на Іран, 

можливо, виключно, як крайній варіант 

Never walk by on the other side of injustice… – І ніколи не ступати на 

стежку несправедливості… 

When there's a cloud hanging over our reputation… – Коли щось може 

заплямувати нашу репутацію ... 



146 

Вправа № 2  

Мета вправи: вдосконалення навичок вживання нового лексичного 

матеріалу у поєднанні з раніше вивченим, що відповідає нормам жанру 

аналітичного репортажу (навички п’ятого порядку). 

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: вжити правильну лексичну одиницю, переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences opening the brackets and use the 

correct word or word combinations. 

1.  (Коротше кажучи), I believe that the Honduran people have the right to 

participate in their democracy. 

2. We throw them into the (жорстоку конференцію) of Ferengi commerce! 

3. The armed forces seem to have used force in an indiscriminate and 

disproportionate manner and went significantly (за рамки правопорядку). 

4. (Коментуючи коротко щодо цієї ситуації), I think this forward-looking 

assessment is not intended (внести ясність) the progress made towards 

realizing the MDGs. 

5. Let there be no assertion now or later of contradictory or (сигнали, які 

вводять в оману). 

6. With (одним дотиком руки), President Davis annexes the United States. 

7. Wow, it’s an (оптимістична заява), I must say that Ukraine still has many 

challenges and problems to overcome. 

8. Under these circumstances, the coalition action by the international community 

should be construed (як крайній варіант). 

9. But I absolutely agree that a recent article by Paul G. Bell in the New York 

Times provides (деякі натяки). 

10.  I completely agree with the President of America that the Russian President, 

Vladimir Putin plays a (подвійну гру щодо) Ukraine.  
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Вправа № 3 

Мета вправи: формувати навички вживання лексичних одиниць, які 

відповідають нормам жанру аналітичного репортажу. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на заміну лексичних одиниць. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Read the sentences and change underline words and 

word combinations to the given below.  

1. Of course, if Europe helps North Africa to build prosperous democracies, this 

would be the greatest long-term deterrent to illegal migration of all. 

2. The latest scandal to be reported in the newspapers is about a minister's son 

arrested for drug-dealing. 

3. Guess Which Presidential Candidate Top CEOs Prefer? Hint: It’s Not Donald 

Trump. 

4. I was told of a case where a suspect was arrested in the United States of 

America and appeared to be living in very comfortable circumstances. 

5. This resolution, building upon resolutions 2014 and 2015, sends bad signs to 

the Government and people of Iran. 

а) give a hand; b) to hit the headlines; b) straw in the wind; c) easy street; d) 

horrible signals. 

Вправа № 4 

Мета вправи: формувати навички вживання граматичних явищ, які 

відповідають нормам жанру аналітичного репортажу. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна. 

Вид вправи: заповнення пропуску, вжити правильну форму дієслова. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 
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Інструкція до вправи: Put the verbs into the correct form of 

Present/Past/Future Simple, Present/Past/Future Continuous, Present/Past Perfect 

Active чи Passive. 

1. Recently, Donald Trump's campaign …………………….(to reach out) to 

House Speaker Paul Ryan, according to a spokesman for the Wisconsin 

Republican. 

2. During the last meetings he………….. (to accuse) the Electoral Commission of 

ripping off his group's artwork in its campaign…………………. (to persuade) 

Britons to vote on June 23. 

3. Since that time, the Security Council periodically………………(request) the 

Secretary-General……………..(undertake) missions of good will to facilitate 

comprehensive negotiations. 

4. The suggestions …………….(make) by the representative of Germany this 

morning ……………(go a long way) in assisting the Council in that respect. 

5. Spain………………….(be) without a government since an inconclusive 

general election in December last year. 

6. How …………….the United States……. (to upgrade) its nuclear weapons 

arsenal? 

7. If you …………..(to look) at his wife, she………(to stand) there. 

She…….(have) nothing to say,» Trump said. «Maybe she …….(to allow) to 

have anything to say. 

8. Is it Russia that ………….(put) a political spanner in our work to extend the 

United Nations Mission, or those who……… (hurry) to submit today's draft, 

with its politicized technical roll-over proposal, to the Council? 

9. In this regard, we …………..continue …………….(to play the role) of a 

facilitator and political catalyst, offering a platform for dialogue. 

10. The scientific and technological community………….(to identify) two crucial 

areas which (to require) concerted action by all stakeholders concerned. 

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/peoples-party-wins-spanish-election-absolute-majority
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/peoples-party-wins-spanish-election-absolute-majority
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Вправа № 5 

Мета вправи: вдосконалити навички вживання вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам жанру аналітичного репортажу.  

Тип вправи: некомунікативна, двомовна. 

Вид вправи: двомовний переклад. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: Translate into English. 

1. У цьому відношенні необхідно відзначити зустріч на високому рівні, яку 

ООН повинна організувати в 2016 році, в рамках узгоджених зусиль, що 

вживаються нею спільно зі Світовим банком і всіма іншими 

зацікавленими сторонами. 

2. Вони намагалися піти назустріч США (за чутками стало відомо, що 

Обама телефонував Лулі і просив його про допомогу), але, тим не менш, 

не захотіли завершувати співпрацю з Кубою і Венесуелою, відкрито 

ставши на бік США. 

3. Перш за все, ЄС потребує політичної волі і в керівництві. Лише 

Німеччина і Франція, діючи спільно, можуть переконати громадян 

Європи та весь світ у тому, що ЄС, нарешті, усвідомив глобальні 

реальності сучасності. 

4. З повідомлення Надії Савченко, лідери сепаратистів отримали 

можливість імітувати миротворчість на тлі процесу переговорів у 

Мінську. 

5. Без сумніву, ті, хто скептично ставиться до цього зусилля, не скажуть: 

«Я відчуваю скептицизм до даної ситуації, бо це просто маневр у 

політичній коректності». 

6. 40 напрямків, у яких Альянс має намір допомагати Україні на шляху 

реформ, були підтримані лідерами НАТО, 249 депутатів проголосували 

«за» за  закон про діяльність Сил спеціальних операцій Збройних сил 

України. 
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7. Світові ЗМІ продовжують привертати увагу до ситуації на сході 

України, приділяючи увагу не тільки самому конфлікту, а й побуту 

звичайних мирних жителів невизнаних республік. Яке воно: життя в 

ДНР очима журналістів? 

8. Це іронічно, бо найбільшим ворогом фальшивого республіканця є не 

Ненсі Пелосі або Гаррі Рід чи Хілларі Клінтон та Барак Обама, а саме ця 

людина. 

9. Давайте відкинемо це питання і повернемося до питання про Україну. 

Андрію, якщо трохи торкнутися теми Донбасу, то на ваш погляд, які 

перспективи у цього конфлікту? 

10.  На мою думку, це дуже смішно та іронічно, що Порошенку просто 

сильно не пощастило. Він вляпався, бо попав у список найбільшого 

офшорного скандалу, відкривши фірму на БВО, не провівши там ніяких 

операцій. 

Вправа № 6 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст жанру 

аналітичного репортажу для пошуку конкретної інформації, що містить 

вивчений лексико-граматичний матеріал, який відповідає нормам цього жанру 

(передмовленнєвому вмінню п’ятого порядку). 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й аналіз лінгвостилістичних та 

структурно-змістових характеристик тексту, відповіді на запитання, складання 

речень. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: поточний (відразу після виконання). 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical reportage; b) answer the 

questions according to the text; c) write out the lexico-grammatical material which is 

characteristic of this genre and write down the sentences with each word or word 

combinations; d) find the words or word combinations that express persuasiveness, 

emotional, colloquial speech and the «effect of an author’s presence»; e) write down 
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the sentences with these words or words combinations in affirmative and 

interrogative or negative forms. 

Donald Trump’s convention speech 

Republican U.S. presidential candidate Donald Trump spoke at a campaign 

rally in Raleigh, North Carolina, U.S., on July 5, 2016. 

I have purposely stayed quiet this week and watched the spectacle of the 

Republican National Convention unfold in Cleveland. Tonight I will comment briefly 

on the issues raised tonight, especially by Donald Trump’s (DT) speech. 

After 12 months of watching Donald Trump, it can be difficult to be as 

shocked by him as we should be. But not after his acceptance speech at the 

Republican convention in Cleveland. Anyone thinking Mr Trump would use his 

evening in the national spotlight to reach out to doubters, or to forsake the aggressive 

scapegoating that won him the nomination, will have been disabused within minutes. 

For this was an angry, dark, fear-inducing and authoritarian speech straight out of the 

campaign manual. His message is to make America great again. But his objective is 

to make America hate again. 

So «Make America One Again» is the theme. Wow. This will be quite a trick 

for DT to pull off, in light of having run a campaign that memorably targeted, among 

others, Muslims and (undocumented) Mexican immigrants. It’s an old strategy, 

though; separate «us» from «them» and promise unity through the defeat of «them». 

«America First. Americanism, not globalism. These are not new notes on the 

GOP side, but Trump articulates them in an especially unequivocal and harsh way. 

The system is rigged. Murderous immigrants want to kill you. We are getting 

ripped off. Strong audience response».DT clearly speaks for and to some strong sense 

of aggrievement and disempowerment. He won because this message communicated 

more effectively to primary voters than did anyone else’s message. The billionaire as 

tribune of the poor and powerless. Fascinating to be able to sell that. 

Trump has not mentioned any religious or culture wars themes at all. And you 

know, I think in many ways that is good for both our politics and our religion, but a 

little Christian charity here would go a long way. No mention whatsoever of the black 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVTuOyZDI0
http://www.nytimes.com/2016/07/22/opinion/make-america-hate-again.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=span-abc-region&region=span-abc-region&WT.nav=span-abc-region&_r=0
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people killed by excessive use of police force. He only shedded the light on the 

horrible attacks on police officers. This is so unjust, and it sends all kinds of horrible 

signals to this country. 

Mr Trump is not offering an optimistic message, as candidates as different as 

Franklin Roosevelt and Ronald Reagan always did. No city on a hill for him. No 

morning in America. Instead, his speech was all doom, all the time. Mr Trump is 

running against a dystopian caricature of his own devising.  

I am glad for any Republican to mention an agenda related to urban poverty, 

but it has to extend beyond law and order. Show us an agenda. And by the way, it is 

really upside down to say that a president (or anyone) who mentions race, divides by 

race. That is so unfair, but I have often heard that trope from race-deaf white people. 

And we are talking about the first black president. I think I’ve listened long enough. 

What I hear: an angry, defensive, populist, nationalist, law-and-order message. It’s 

not a battlefield of liberty. To make a long story short, I am angry enough to defend 

you people who keep getting ripped off. And there you have it. I wonder if he can 

win with it [236]. 

1. What has happened? 

2. Who was involved? 

3. Where did the event take place? 

4. When did it happen? 

5. How did the event go? 

6. Why did it happen? 

7. What were the consequences? 

8. What are the predictions for the future? 

Вправа № 7 

Мета вправи: сформувати вміння читати професійний текст для 

одержання інформації, який відповідає нормам жанру аналітичного репортажу. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: вправа на читання й моделювання структурно-

композиційних 
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характеристик тексту відповідно до норм жанрового тексту. 

Спосіб виконання: частково усно, частково письмово. 

Контроль: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Інструкція до вправи: а) read the text of analytical reportage; b) place the 

structural parts of the text in the correct oder according to the questions: who?, what?, 

where?, when?, how?, why?, what is the purpose?, what are the results?, what are the 

predictions for the future?   c) comment on your choice. 

Negotiations in Minsk. What remained off-screen 

Poroshenko came to the press, said some words, he was about to drop with 

fatigue, he looked depressed, he embraced Lukashenko before parting and left. 

The most memorable were Putin's words he addressed to the Kremlin mass 

media pool. He smiled, «It was not the best night in my life, but, in my opinion, the 

morning is good». 

Finally, the painful 17 hours that state leaders spent together were over. 

Advantage for Ukraine: ceasefire meaning probable end to killing Ukrainian citizens. 

Disadvantages for Ukraine: it shall maintain Ukrainian territories controlled by 

Russia; terrorists shall be forgiven and amnestied. Advantages for Russia: probable 

slackening and elimination of sanctions; it has not been recognized as a party to the 

conflict. Disadvantages for Russia: it did not manage to seize Ukraine through a 

military blitzkrieg. 

Merkel and Hollande hurriedly left the Palace of Independence, leaving behind 

the puzzled and disappointed media representatives. 

Minsk, Palace of Independence, 3 a.m. on February 12. In the room for 

diplomatic delegations, Sergey Lavrov is sitting in a leather sofa in a haughty 

manner, smoking a sixth cigarette in a day. Sergey Brilev is leaning over him in a 

respectful pose, he is presenter of the Saturday News program and Deputy Director of 

the Russia TV channel, a junior colleague of Dmitry Kisilev who presents the closing 

Sunday news. Unintentionally, I became witness to a curious private talk. 

The journalist was asking the minister how the negotiations were going and 

what the aims were. Lavrov said that Russia was there of its own will, because it 
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supports peace in the world. The main thing was to make Poroshenko negotiate 

directly with "citizen soldiers" because if the Norman four drafted an unfavourable 

document, they might not accept it, and the negotiations would be a failure then. 

All of a sudden, the statesman got off the point and said thoughtfully, «It would 

be interesting to watch a live broadcast from Debaltsevo and see whose it is…» 

I also remembered a colonel in marine uniform with a nuclear case. The 

military man kept close to Putin, and when the Russian leader went to negotiations, 

he was deliberately walking to and fro across the banquet hall. I understand that, 

according to the rules, a person like this must accompany the leader of a nuclear state 

in all trips, but, for comparison, France also has nuclear weapons, but Hollande did 

not consider it appropriate to demonstrate the nuclear case during peace talks. 

Two days have passed since the longest presidential negotiations in the newest 

world history were over. I will try to sum up and make an analysis of the Minsk 

arrangements. 

When I was reading the published complete texts of the Minsk documents 

already in Kiev, I had a deja vu feeling as if they were dubbed in a familiar voice in 

my head… Certainly! 

The negotiations that were scheduled for 6 p.m. Minsk time were brought 

forward to 5 p.m. and did not start even at 7 p.m. as a result. Heads of the states were 

late; Putin was the last to arrive. When leaders finally moved to the big hall of 

negotiations with their delegations, a tough verbal fight broke out between 

Poroshenko and Putin. I have never seen presidents fighting literally for every 

comma. The progress is very slow. Putin holds the ground. Merkel assumed the role 

of moderator. Hollande sits absentmindedly and does not interfere with anything, he 

only smokes one cigarette after another. They have just discussed the issue of 

prisoners. Putin insists that the words «in Ukraine» should be added, that is all those 

who are in Ukraine shall be released. And Poroshenko wants the words «in Russia» 

to be added there, but the Russian president laughed crookedly, «Then let us put both 

«in France», and «in Germany»! 
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Official delegations were in different moods. Russians were shining with 

confidence, they laughed and cracked jokes. Vladislav Surkov, now Vladimir Putin's 

assistant, previously Deputy Chief of the Presidential Administration and former 

Vice-Prime Minister of Russia was sitting at the door of the hall of negotiations in a 

complacent mood. Ukrainians were in a different mood this night too. Everybody was 

tired but nervous. None of my interlocutors did not expect a miracle or believe that 

Ukraine will reach favorable arrangements and that the Russian side will carry them 

out then. Belarusians sympathized with the Ukrainian neighbors during personal 

meeting, saying that they see and understand everything [228].  

Вправа № 8 

Мета вправи: сформувати вміння самостійно створювати професійний 

текст аналітичного репортажу на основі опрацьованого та самостійно 

відібраного з додаткової літератури мовного матеріалу, що відповідає нормам 

цього жанру (мовленнєвому вмінню п’ятого порядку). 

Тип вправи: комунікативна, одномовна. 

Вид вправи: написання інформаційного повідомлення у жанрі 

аналітичного репортажу. 

Спосіб виконання: письмово. 

Контроль: поточний (одразу після виконання), контроль з боку 

викладача. 

Інструкція до вправи: On the basis of the obtained information about 

analytical reportage writing make your own one: «Religious peace march from self-

proclaimed states DNR and LNR to Kyiv». Represent it. 

Таким чином, запропоновані нами вправи для навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування журналістів є 

взаємопов’язаними, лінгвостилістично спрямованими, змістовними, 

направленими на стимулювання мовленнєвої діяльності студентів. Кожен 

наступний етап завдань розташований в порядку зростання мовленнєвих 

труднощів, що в свою чергу забезпечує послідовне удосконалення іншомовного 

жанрового мовлення журналістів. 
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Висновки до розділу 2 

Таким чином, у процесі розробки методики навчання майбутніх 

журналістів професійно орієтованого іншомовного писемного спілкування в 

інтегрованому процесі навчання нами описано критерії відбору навчального 

матеріалу, представлено лінгводидактичну модель процесу навчання та 

розроблено відповідну систему вправ. 

1.  При відборі навчального матеріалу для формування професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування, ми керувалися критеріями 

автентичності, професійної спрямованості та комунікативності, тематичної 

відповідності, типовості, композиційно-змістової організації, з урахуванням 

лінгвостилістичних ознак жанрового тексту, співвіднесеності типів текстів із 

цілями навчання, авторитетності Інтернет-джерел. 

2.  Розроблено та теоретично обґрунтовано лінгводидактичну модель 

інтегрованого процесу навчання професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування майбутніх журналістів. Структура інтегрованого 

навчального процесу полягає в інтегрованості компонентів навчання 

професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльності, які зводиться до 

інтегрованості: цілей навчання, компонентів змісту навчання, методів, засобів і 

контролю результатів навчання. Інтегрованість цілей навчання полягає у 

здатності здійснювати професійну діяльність (планувати, створювати та 

викладати інформацію професійного змісту у тому чи іншому жанрі ) з 

використанням англійської мови, як засобу комунікації. Інтегрованість 

компонентів змісту навчання полягає в набутті англомовних знань і розвитку 

мовних, передмовленнєвих та мовленнєвих умінь і навичок, які б відповідали 

здобутим професійним знанням і розвиненим умінням журналістів. 

Інтегрованість методів навчання полягає у виконанні аналогічних дій для 

набуття знань і розвитку вмінь професійної та іншомовно-мовленнєвої 

діяльності. Інтегрованість засобів навчання полягає у використанні аналогічних 

засобів для набуття знань і вмінь у професійній та іншомовно- мовленнєвій 
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діяльності. Інтегрованість контролю результатів навчання полягає у визначенні 

приросту знань і умінь професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльності. 

Модель навчання охоплює п’ять етапів. Кожний наступний етап 

ускладнюється відповідно до попереднього у змістовому, структурно-

композиційному та лінгвостилістичному аспектах. 

3. На основі розробленої моделі та враховуючи принципи інтегрованості 

навчання, професійної спрямованості вправ, систематичності та послідовності, 

мотивуючої дії, свідомості, міжпредметних основ було створено систему вправ 

та завдань, спрямованих на формування та розвиток у майбутніх журналістів 

професійно орієнтованого писемного англомовного мовлення. Вона має 

ієрархічну структуру і полягає у виконанні п’яти груп вправ відповідно до 

п’ятиступеневої моделі навчання. Кожний етап містить мовні вправи, які 

спрямовані на набуття знань з лексико-граматичного матеріалу, що виражає 

сутність основних понять тематичного змісту та формування навичок його 

вживання; передмовленнєві – спрямовані на  розвиток первинних (підготовчих) 

умінь англомовного жанрового мовлення; мовленнєві – спрямовані на розвиток 

реально-мовних англомовних умінь, які зумовлені професійною діяльністю 

майбутніх журналістів. Із кожним етапом виконання завдань студенти 

переходять від простої форми викладу англомовної інформації до більш 

складної, при чому усі наступні форми викладу англомовної інформації 

базуються на попередніх, що, в свою чергу, забезпечує поступове наростання 

професійно іншомовних знань та вмінь майбутніх журналістів. 

Основні наукові результати в другому розділі викладені у публікаціях 

автора [89], [221]. 
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РОЗДІЛ 3  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРОВАНОГО 

НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО 

ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 

 

У третьому розділі для перевірки ефективності запропонованої методики 

було проведено експериментальне дослідження, в ході якого перевірялися 

теоретичні засади дисертації; описано організацію, хід методичного 

експерименту, а також здійснено аналіз й інтерпретації його результатів. 

Укладено методичні рекомендації щодо для навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування фахівців журналістського 

профілю.  

 

3.1. Організація та етапи проведення експериментального дослідження 

 

Педагогічно-експериментальне дослідження здійснювалася у чотири 

етапи: 

На першому – аналітико-теоретичному етапі експерименту проводився 

теоретичний аналіз обраної теми дослідження шляхом аналізу педагогічної, 

наукової та навчально-методичної літератури; вивчався вітчизняний і 

зарубіжний досвід навчання майбутніх фахівців професійно орієнтованого 

англомовного мовлення в умовах інтегрованого процесу навчання, в результаті 

чого встановлено дидактичну сутність інтегрованого навчання іншомовного 

мовлення та структура змісту його навчання. 

На другому – аналітико-констатувальному етапі здійснювався аналіз 

методів навчання професійного англомовного мовлення спеціалістів галузі 

журналістики. У результаті було виявлено основний напрямок методики 

формування вмінь і навичок професійно орієнтованого писемного іншомовного 
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мовлення в умовах інтегрованого процесу навчання на основі створення 

жанрових англомовних текстів. На цьому етапі було встановлено 

лінгвостилістичні особливості створення та продукування жанрового мовлення 

майбутніх фахівців, необхідні для побудови лінгводидактичної моделі його 

навчання. 

На третьому – теоретико-пошуковому етапі було обґрунтовано і 

сформульовано мету дослідження та його методологічні та теоретичні 

положення. У результаті була розроблена лінгводидактична модель структури 

інтегрованого процесу навчання професійно орієнтованого писемного 

англомовного спілкування. Для успішної її реалізації встановлювалися 

компоненти змісту навчання професійно орієнтованого англомовного мовлення 

журналістів, знання та вміння, які входили у кожний структурний компонент; 

визначалися критерії відбору навчального матеріалу, а також розроблялася 

система вправ, що розвивала мовленнєві вміння студентів-медійників 

здійснювати професійну діяльність (викладати інформацію в тому чи іншому 

жанрі журналістики) засобами  англійської мови.  

На четвертому – аналітико-формувальному етапі проводився 

формувальний експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої 

методики та оцінювалась його результативність відповідно до встановлених 

критеріїв. Результати експерименту опрацьовувалися за допомогою методу 

математичної статистики, на основі яких узагальнювалися та робилися 

висновки щодо проведеного дослідження. 

Більш детальний опис експерименту на кожному із етапів 

експериментального дослідження розглянемо у наступному розділі дисертації.  

 

3.2. Хід і результати констатувального експерименту 

Передекспериментальна робота проводилася у 2015-2016 навчальному 

році на базі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. 

Гнатюка та Львівського національного університету ім. Івана Франка. У ньому 
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брали участь 55 студентів факультету філології і журналістики ТНПУ ім. 

В. Гнатюка, які навчались за кваліфікаційним напрямком «Журналістика» та 53 

студенти факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. 

Перед початком експерименту нами була висунута  гіпотеза, яка була 

розроблена відповідно до етапів її розвитку: зародження; формулювання 

основних положень; перевірка її наслідків.  

На етапі зародження гіпотези аналізувалися навчально-методичні 

матеріали для навчання майбутніх журналістів англійської мови за 

професійним спрямуванням та проглядалися навчальні програми, в результаті  

чого було виявлено, що для вивчення англійської мови студентами 

журналістами відводиться така кількість годин: на першому, другому, третьому 

і четвертому курсах по 108 годин, а на п’ятому – 288 годин. Навчання 

відбувається на основі власних або ж зарубіжних навчально-методичних 

матеріалів, оскільки не має спеціально розробленого підручника для навчання 

професійно іншомовного мовлення журналістів. Студенти опрацьовують готові 

тематичні тексти, на їх основі створюють комунікативні ситуації, розпізнають 

граматичні явища. Однак, при цьому вони не приділяють значної уваги самій 

сутності медіажанрів, не аналізують композиційні та лінгвостилістичні 

особливості іншомовних творів різних жанрів, не навчаються створювати 

тексти різних журналістських жанрів іноземною мовою. 

На етапі формулювання основних положень гіпотези проводився аналіз 

методики навчання професійно орієнтованого іншомовного мовлення студентів 

журналістів. Беручи до уваги теоретичні аспекти формування професійно 

орієнтованого англомовного писемного мовлення журналістів, пропонуємо 

гіпотезу – формування у майбутніх спеціалістів факультету журналістики 

високого рівня сформованості умінь професійного орієнтованого писемного 

англомовного спілкування можна досягнути за умови, якщо використовувати 

науково обґрунтовану та спеціально розроблену систему вправ, створену на 

основі лінгводидактичної моделі процесу навчання. 
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Фаза реалізації експерименту здійснювалась у три етапи: 1) 

передекспериментальний зріз, з метою визначення вихідного рівня володіння 

англомовним професійним мовленням; 2) експериментальне навчання, з метою 

організації навчання професійно орієнтованого англомовного мовлення; 3) 

післяекспериментальний зріз, з метою перевірки. 

Для визначення ефективності власних методів навчання майбутніх 

журналістів професійно орієнтованого писемного англомовного спілкування 

нами було проведено тестування респондентів, в якому їм було запропоновано 

однаковий набір запитань з теми, що вивчається рідною мовою. Тестування 

включало 11 запитань, на які студентам треба було вибрати лише одну 

відповідь (див. ДОДАТОК Б). Отримані дані у ході тестування виявилися 

наступними (див. ДОДАТОК В). 

Результати проведеного опитування продемонстрували:  більшість 

студентів ознайомлені із жанрами журналістики, знають їх особливості та 

структурно-композиційну побудову, однак, їхні (студентів) професійно-

іншомовно-мовленнєві вміння, як свідчать дані з анкети, є на низькому рівні 

для здійснення англомовної професійної діяльності (створювати та 

презентувати англомовні тексти різних жанрів). В основному, 

професіоналізація у процесі формування професійно орієнтованого писемного 

іншомовного спілкування журналістів реалізується у вивченні звичайних 

тематичних англомовних текстів, а не у врахуванні специфіки майбутньої 

журналістської діяльності. Незнання лексико-граматичних особливостей того 

чи іншого жанру породжує певні труднощі для студентів у створенні 

медіапродукту, тому більшість із них не здатні викласти необхідну інформацію 

засобами англійської мови та вважають створені ними матеріали не змістовно-

логічними. 

На запитання, чи повинні вміти журналісти створювати та презентувати 

інформацію англійською мовою в різних жанрових текстах, вони зазначили 

високу потребу, адже вміння викладати професійну інформацію у тому чи 
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іншому жанрі журналістики засобами англійської мови є одним з аспектів 

фахової діяльності журналіста. 

Однак, проведене тестування з метою визначення рівня умінь 

професійного орієнтованого іншомовного писемного спілкування журналістів 

факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка і факультету 

журналістики ЛНУ ім. І. Франка не дало нам можливості перевірити їх реальні 

професійно орієнтовані англомовні вміння у створенні жанрового 

інформаційного тексту, а тому було вирішено провести контрольний зріз знань, 

який дав нам можливість встановити вищезазначені вміння. 

У ході проведення експерименту ми врахували той факт, що підручників 

із дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для напряму 

підготовки 6.030301 «Журналістика» в Україні практично не існує, тому 

заняття в кожному ВНЗ проводяться за методичними посібниками, складеними 

самими викладачами. 

Передекспериментальний зріз проводився із 108 студентами, які були 

об’єднані у групи: ЕГ1 – 25 осіб, ЕГ2– 30 осіб, КГ3 – 25 осіб, КГ4 – 28 осіб. 

Перед проведенням контрольного зрізу студентам було повідомлено, що 

у найближчий час їм буде запропоноване завдання, яке вимагатиме від них 

викладу англомовної інформації на певну тематику у стилі певного жанру. У 

призначений день студенти були запрошені в окремі аудиторії: у ЕГ1-й, ЕГ2-й 

групах –  був присутній експериментатор даного дослідження; у КГ3-й і КГ4-й 

– викладач кафедри іноземних мов. Завдання для визначення рівня володіння 

іншомовним професійним жанровим мовленням студентів журналістів 

полягало у створенні іноземною мовою тексту аналітичного репортажу на тему 

«Police and anti-government protesters clashed on the streets of Kyiv on November 

30». На виконання всієї роботи студентам було відведено одну годину і 

двадцять хвилин. Дозволялося користуватися словником для перекладу та 

україномовною довідковою літературою, якщо деяка інформація була невідома 

для респондента.  
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Перед початком зрізу знань студентам було повідомлено спосіб перевірки 

та оцінювання їхніх робіт. Вони оцінювалися у три рівні – високий, середній та 

низький. При визначенні основних критеріїв оцінювання рівнів сформованості 

умінь продукувати англомовні тексти у тому чи іншому жанрі ми керувалися 

критеріями, які неодноразово підкреслювалося у дослідженнях з методики 

викладання іноземної мови [1; 17; 21; 22; 52; 95; 111; 133] та враховували 

специфіку професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування 

журналістів: жанрово-стильова відповідність (відповідність тексту стилю 

журналістського жанру; використання мовних та стилістичних засобів, що 

характерні відповідному жанру); мовна та мовленнєва коректність (коректне 

вживання лексичних одиниць, граматичних та стилістичних засобів для 

оформлення висловлювання); смислова та структурна цілісність 

(відповідність висловлення темі ситуації, наявність відповідної структури 

медіатексту, повнота розкриття теми, адекватність і логічність викладу думок, 

обгрунтованість представлених фактів, аналіз та аргументованість викладу 

інформації). 

Виокремлення рівнів навченості зумовило необхідність охарактеризувати 

ці рівні: 

Високий рівень характеризується умінням створювати повідомлення 

відповідно до жанру без граматичних, лексичних і стилістичних помилок, з 

повнотою розкриття теми та логічною послідовністю викладу матеріалу. 

Середній рівень передбачає уміння продукувати текст, який частково 

відповідає потрібному жанру з несуттєвими граматичними, лексичними й 

стилістичними помилками та наявністю декількох речень, які непов’язані 

логічно між собою. Низький рівень визначається відсутністю логічних думок 

при створенні тексту, який не відповідає зазначеному жанру з численними 

граматичними, лексичними і стилістичними помилками, які порушують 

контекст висловлення. 

У результаті проведеного передексперементального зрізу ми отримали 

такі дані, які подаємо у таблиці 3.2.2 
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Таблиця 3.2.2  

Результати проведення констатувального експерименту із встановлення 

рівнів володіння професійно орієнтованим англомовним писемним 

спілкуванням студентів експерементальних та контрольних груп факультету 

журналістики при створенні іноземною мовою тексту аналітичного репортажу 

на тему: «Police and anti-government protesters clashed on the streets of Kyiv on 

November 30» 

Рівні  

Експериментальні групи Контрольні групи 

До експерименту До експерименту 

за всіма критеріями за всіма критеріями 

Осіб % Осіб % 

Низький 18 32,7 19 35,8 

середній 30 54,6 29 54,7 

високий 7 12,7 5 9,5 

 

Як видно з таблиці 3.2.2, із 108 респондентів передексперементального 

зрізу високим рівнем професійного англомовного писемного мовлення володіє 

дванадцять студентів, що становить – 11,1%; середнім рівнем – п’ятдесят 

дев’ять, що відповідає – 54,6%; низьким рівнем – тридцять сім, що складає – 

34,3%. 

Дані показники свідчать про те, що недостатні знання лексичного та 

граматичного матеріалу зумовили велику кількість граматичних та лексичних 

помилок у висловлюванні, стилістичні засоби в повному обсязі не використані 

в жодній із робіт, у більшості з них порушена структура та логічність 

висловлювання. 

Так як мовний та мовленнєвий матеріал в процесі навчання іноземної 

мови вивчається недостатньо системно, значна його частина забувається, що 

унеможливлює розвивати професійно орієнтовані вміння і тим самим 

ускладнює процес інтеграції іншомовного та професійного компонентів. 

Недостатній рівень сформованості професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування у студентів журналістів підтвердив 
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необхідність розроблення та впровадження у навчальний процес ВНЗ 

спеціальної методики, яка б значно підвищила рівень підготовки студентів 

здійснювати професійну діяльність засобами іноземної мови. 

 

3.3. Перевірка ефективності розробленої методики в процесі проведення 

формувального експерименту та аналіз результатів експериментального 

дослідження 

 

Після проведення передекспериментального зрізу, наступним 

компонентом фази реалізації методичного експерименту було проведення 

експериментального навчання. 

У формувальному експерименті брали участь ті самі респонденти, що і в 

констатувальному. Експеримент складався із трьох етапів: 

1) організація експериментального навчання; 

2) реалізація експериментального навчання; 

3) результати експериментального навчання. 

  На організаційному етапі студентам було повідомлено суть проведення 

методичного експерименту та об’єднано у групи: 2 – експериментальних та 2 – 

контрольних. При проведенні експериментального навчання всі учасники 

знаходилися в однакових умовах: однакове навчальне навантаження, тривалість 

навчання англомовного писемного спілкування, викладачі з приблизно 

однаковим досвідом роботи, однакова тематика та кількість лексичних одиниць 

і граматичних структур, спосіб контролю результатів. Єдиний фактор, що 

відрізняв експериментальні групи від контрольних полягав у тому, що в 

експериментальній групі навчання проводилося за розробленою нами 

методикою розвитку професійно орієнтованого англомовного писемного 

спіллкування майбутніх журналістів. Щодо контрольних груп, то навчання 

здійснювалося за розробленими методичними матеріалами викладачів, які 

проводили заняття у даних групах. В основному, використовувана у цих 

матеріалах методика базувалася на вивченні загально-навчальної та тематичної 
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лексики, опрацюванні професійно-тематичних текстів і подальшим переказом 

цих текстів з опорою на запитання, а також у виконанні лексико-граматичних 

вправ.  

Навчання в експериментальних групах проводилося за розробленою нами 

методикою, яка полягала у вивченні необхідного мовного матеріалу для 

здійснення професійно-мовленнєвої діяльності, а саме, викладу інформаційного 

повідомлення англійською мовою в тому чи іншому жанрі. Системне 

повторення кожних попередніх мовних дій у процесі викладу наступних 

повідомлень забезпечувало високий рівень запам’ятовування лексико-

граматичного матеріалу і не допускало його забування.  

На етапі реалізації експериментального навчання студентам 

пропонувалося: 1) активізувати та систематизувати англомовний матеріал 

(лексичний, граматичний) характерний для того чи іншого жанру; 2) 

опрацювати жанрові тексти, визначити їх структурну цілісність, здійснити 

лексико-граматичний аналіз і переклад; 3) скласти інформаційне повідомлення 

на певну тематику у стилі відповідного жанру (інформаційна замітка, 

інформаційний звіт, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний 

репортаж), їх змістове та лінгвостилістичне корегування, представлення 

аудиторії відкориговану інформацію.  

Результати експериментального навчання були зафіксовані нами за 

допомогою післяекспериментального зрізу, що полягав в оцінюванні рівнів 

сформованих професійних іншомовно-мовленнєвих умінь у майбутніх 

студентів. Він включав такі ж завдання, що і передекспериментальний зріз. 

Різниця полягала лише в тому, що були змінені варіанти і пропонувався інший 

мовний матеріал. Для оцінювання робіт респондентів ми керувалися 

розробленими критеріями, що використовувались під час констатувального 

експерименту. 

Результати даного зрізу подано в таблиці 3.3.3. 
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Таблиця 3.3.3  

Результати перевірки рівня становлення володіння професійно 

орієнтованим англомовним писемним спілкуванням студентами 

експериментальних і контрольних груп при створенні іншомовного тексту 

аналітичного репортажу на тему:  

«Presidential Election Results in USA 2016»  

Рівні  

Експериментальні групи Контрольні групи  

після 

експерименту 

після 

експерименту 

за всіма критеріями за всіма критеріями 

Осіб % Осіб % 

низький 8 14,5 14 26,4 

середній 29 52,7 32 60,4 

високий 17 30,1 7 13,2 

Отже, експериментальні дані підтвердили гіпотезу дослідження і довели, 

що розроблена лінгводидактична модель й відповідна їй методика інтегрованого 

навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування є ефективною: показники підвищилися за всіма 

критеріями в обох групах, однак в ЕГ вони зросли значно більше. Як видно з 

наведеної таблиці, 17 студентів ЕГ досягли високого рівня розвитку 

англомовного жанрового мовлення, тоді як лише 7 студентів у КГ; 29 студентів 

ЕГ досягли середнього рівня розвитку англомовного жанрового мовлення, і 

лише 32 студенти у КГ; 8 студентів ЕГ залишилися на низькому рівні, і  14 

студентів у КГ . 

В результаті експериментального навчання, висловлювання у текстах 

студентів ЕГ стали більш змістовнішими, логічнішими, зв’язними, адекватними 

темі презентації, підвищилася мовна правильність, структурна різноманітність 

речень, збільшилася кількість доречно вжитих кліше, фразеологізмів, 

стилістичних засобів. 

Для додаткової перевірки основної гіпотези дослідження подамо 

детальніше констатацію отриманих результатів і проведемо їх інтерпретацію. 
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Здійснюючи дослідження щодо інтегрованого навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів, 

було виділено такі основні критерії їх загальної готовності:  

1) жанрово-стильова відповідність;  

2) мовна та мовленнєва коректність;  

3) смислова та структурна цілісність. 

На основі аналізу результатів констатувального зрізу було з’ясовано 

вихідний рівень сформованості іншомовно-мовленнєвих умінь у майбутніх 

журналістів при створенні англійською мовою тексту журналістського жанру. 

З метою підтвердження або спростування ефективності впровадження 

запропонованої методики інтегрованого навчання професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів здійснено аналіз 

отриманих результатів дослідження на початку і по його завершенні. Аналіз 

здійснювався з урахуванням показників, що характеризують визначені нами 

критерії розвитку зазначеного вище процесу. У таблиці 3.3.4 наводяться зведені 

результати експериментального і післяекспериментального зрізу (табл. 3.3.4) 

 

Таблиця 3.3.4 

Порівняльний  аналіз рівнів сформованості професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів 

Рівні 

сформованості 

фахових знань 

Експериментальні групи Контрольні групи 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

осіб % Осіб % Осіб % Осіб % 

Низький 18 32,7 8 14,5 19 35,8 14 26,4 

Середній 30 54,6 29 52,7 29 54,7 32 60,4 

Високий 7 12,7 17 30,1 5 9,5 7 13,2 

З наведеної таблиці видно, що в експериментальній групі рівень 

володіння іншомовно-мовленнєвими вміннями у викладі інформації іноземною 

мовою у стилі певного жанру значно зріс. Розподіл студентів за рівнями 

сформованості зазначеної якості в ЕГ (на відміну від показників на початку 

формувального етапу експерименту) став суттєво відрізнятися – за рахунок 

зменшення кількості студентів з низьким рівнем (з 32,7% до 14,5% – тобто 
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майже в 2,25 раз);  середнім рівнем (з 54,6% до 52,7%), і збільшилася кількість 

студентів з високим рівнем сформованості професійних іншомовно-

мовленнєвих умінь і навичок (з 12,7% до 30,1% – у 2,4 рази).  

Що стосується студентів КГ, їх рівень іншомовно-мовленнєвих умінь і 

навичок також удосконалився, але в значно меншому ступені, ніж у студентів 

ЕГ: кількість студентів із низьким рівнем зменшилася в 1,35 рази – з 35,8% до 

26,4%, кількість студентів з високим рівнем збільшилася в 1,5 рази  – з 9,5% до 

13,2%.  

На рис. 3.3.4 подано результати розподілу студентів експериментальних 

груп за рівнем сформованості професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування до і після експерименту.  

 

 

Рис. 3.3.4 Результати розподілу студентів експериментальних груп за 

рівнем сформованості професійно орієнтованого англомовного писемного 

спілкування 
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На рис. 3.3.5 подано результати розподілу студентів контрольних груп за 

рівнем сформованості професійно орієнтованого англомовного писемного 

спілкування до і після експерименту. 

 

 

Рис. 3.3.5 Результати розподілу студентів контрольних груп за рівнем 

сформованості професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування 

 

Результати проведеного оцінювання за кількісними показниками подані в 

таблиці 3.3.5. Для зручності оцінювання рівня сформованості професійного 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів за 

кількісними показниками було запропоновано умовні одиниці: 

«3 бали» – високий рівень виконання завдання;  

«2 бали» – середній рівень виконання завдання;  

«1 бал» – низький рівень виконання завдання. 
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Таблиця 3.3.5 

Кількісні показники рівня сформованості професійного орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів контрольних та 

експериментальних груп 

  

№  

п/п 

Показники Кількісні показники  критеріїв 

Контрольні  групи Експериментальні  

групи 

До  

експ. 

Після  

експ. 

До  

експ. 

Після  

експ. 

1. Відповідність тексту стилю 

журналістського жанру  

1,8 2,1 1,6 2,1 

2. Адекватність і коректність вживання 

лексичних одиниць та граматичних явищ 

1,6 1,9 1,7 2,3 

3. Адекватність і коректність вживання 

стилістичних засобів  

1,7 2,0 1,8 2,2 

4. Відповідність висловлювання тематиці 1,6 1,8 1,6 2,2 

5. Обґрунтованість представлених фактів 1,6 1,9 1,7 2,4 

6. Аналіз, аргументованість викладу 

інформації 

2,3 2,7 2,0 2,6 

7. Композиційно-структурне оформлення 

медіатексту 

2,4 2,6 2,5 2,8 

8. Адекватність і логічність викладення 

думок у реченнях 

2,3 2,6 2,5 2,7 

9. Наявність мовних засобів, які характерні 

відповідному жанру 

1,7 1,9 1,8 2,6 

10. Наявність стилістичних засобів, які 

характерні відповідному жанру 

1,6 2,0 1,6 2,3 

11. Адекватність та повнота розкриття теми 1,6 1,8 1,5 2,2 

  Загальний рівень сформованості 

фахових іншомовно-мовленнєвих 

умінь і навичок 

1,84 2,12 1,85 2,4 



172 

Як свідчать дані таблиці, найбільш значущі зміни відбулися у показниках, 

які характеризують рівень мовної та мовленнєвої коректності (показники № 2-

3), смислової та структурної цілісності (показники № 7-8) та жанрово-стильової 

відповідності (показник № 9). Так, показник сформованості вміння коректно 

вживати лексичні одиниці та граматичні явища у тексті в контрольних групах 

зріс на 0,3 бали, в експериментальних – на 0,6 бали. Показник сформованості 

вміння використовувати мовні засоби характерні відповідному жанру в 

контрольних групах зріс на 0,2, в експериментальних – на 0,8 бали.  

Таким чином, одержані дані про сформованість умінь професійного 

англомовного писемного спілкування студентів журналістів дали можливість 

констатувати, що за всіма показниками студенти експериментальних груп 

виявляють ознаки сформованості жанрово-стильового, мовного та 

мовленнєвого, змістовно-структурного компонентів готовності.  

Щоби виявити ефективність запропонованої методики навчання 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

фахівців галузі журналістики, скористаємось основними методами досліджень 

в сфері професійної педагогіки, беручи до уваги рекомендації, подані у праці 

[101].  

1. Коефіцієнт зміни кількісного показника рівня сформованості фахових 

іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок розраховувався за формулою 3.1.  

  

                                (3.1) 

де:  

βзаг. – коефіцієнт зміни кількісного показника рівня сформованості 

фахових іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок;  

kзаг. до експерименту – кількісний показник рівня сформованості фахових 

іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок до початку експерименту;  

. . .
.

. . .

заг після експ
заг

заг до експ

k

k
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kзаг. після експерименту – кількісний показник рівня сформованості фахових 

іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок після експерименту.  

Внаслідок математичної обробки отримано такі результати:  

- для контрольних  груп                        βзаг.=1,15  

- для експериментальних  груп             βзаг.=1,29  

Отже, отримані результати свідчать про те, що після проведеного 

навчання загальний рівень сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих 

умінь і навичок в експериментальних групах зріс на 29%, в той час як у 

контрольних групах показник зріс лише на 15%.  

Отримані результати графічно подано на рис. 3.3.6 

 

  

Рис. 3.3.6 Зміна кількісного показника рівня сформованості фахових 

іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок 

2. Визначено  розмах варіації.  

Ця величина характеризує діапазон коливання кількісних показників 

рівня сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок та 

розраховується за формулою 3.2.  

                                        (3.2) 

де 

kmax – максимальний кількісний показник;  
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kmin – мінімальний кількісний показник.  

Результати визначення розмаху варіації для студентів контрольних та 

експериментальних груп наведено в таблиці 3.3.6.  

Таблиця 3.3.6 

Розмах варіації кількісних показників рівнів сформованості фахових 

іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок 
 

Розмах 

варіації 

Контрольна  група Експериментальна  група 

До експерименту Після експерименту До експерименту Після експерименту 

R 2,4 2,3 2,2 1,7 

 

Як свідчать результати, розмах варіації кількісних показників рівнів 

сформованості професійних іншомовно-мовленнєвих умінь і навичок в 

експериментальних групах зменшився в 1,41 рази (на 37 %), в той час, як у 

контрольних групах зниження даного показника становило 1,02 рази (на 4 %).  

Зазначимо, що рівень сформованості професійних іншомовно-

мовленнєвих умінь і навичок збільшився і в контрольних групах, але 

інтенсивність цього зростання в експериментальних групах була значно вищою 

(рис. 3.3.7; 3.3.8; 3.3.9). 

 

Рис. 3.3.7 Динаміка сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих 

умінь і навичок 

Початковий Кінцевий 

Експериментальна 

група 

Контрольна група 
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Рис. 3.3.8 Динаміка рівнів сформованості  фахових іншомовно-

мовленнєвих умінь і навичок експериментальних груп 

  

Рис. 3.3.9 Динаміка рівнів фахових іншомовно-мовленнєвих умінь і 

навичок контрольних груп 

  

З метою підтвердження того, що експериментальні та контрольні групи 

на кінцевому зрізі мали свою окрему специфіку, обумовлену для 

експериментальних груп впливом впровадженої технології навчання 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування, було 

проведено статистичний аналіз на однорідність даних експерименту. У ході 

статистичного аналізу отриманих даних експерименту було перевірено 

статистичну незалежність отриманих в результаті експерименту вибірок, що 

являють собою експериментальні та контрольні сукупності.  

Для доведення того, що отримані дані в контрольних та 

експериментальних групах кінцевого і початкового зрізів істотно відрізняються 
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і належать до різних генеральних сукупностей, було сформульовано дві 

гіпотези H0 та H1.  

У гіпотезі H0 йдеться про відсутність відмінностей, кореляцій або впливів 

між експериментальною та контрольною сукупностями. Протилежне 

твердження становить альтернативна гіпотеза H1. Перевіряючи гіпотези, 

визначили, яке твердження є правильним.  

Вважалось, що ймовірність помилкового відхилення гіпотези H0 (рівень 

значущості) α = 0,01.  

Для отриманих емпіричних даних визначено значення статистичного 

критерію t та ймовірність його отримання для ситуації, коли гіпотеза H0 

справджується, тобто отримані у контрольних та експериментальних групах 

значення випадкової величини (оцінки) належать до однієї генеральної 

сукупності:  

                                (3.3) 

де t – показник достовірності для заданої довірчої ймовірності висновку; 

=2,4, =2,12 – математичні сподівання для експериментальних та 

контрольних груп відповідно; n1 = 55, n2 = 53 - обсяг вибірок студентів в 

експериментальних і контрольних групах відповідно;  Sx = 0,225 , Sy = 0,327 – 

середньоквадратичні (стандартні) відхилення в експериментальних і 

контрольних сукупностях відповідно.  

Величина t  у процесі перевірки гіпотези має розподіл Стьюдента з 

числом ступеня свободи f = n1 + n2 – 2 = 106. Для прийнятого рівня значущості 

α = 0,01 і f = 106 за статистичними таблицями tтеоретичне = 7,96.  

При |tексперимент.|<tтеоретичне приймається гіпотеза H0 (про відсутність 

відмінностей в експериментальних і контрольних групах), а при 

|tексперимент.|>tтеоретичне  – альтернативна гіпотеза H1 (про істотну з ймовірністю 

p=1-α=0,99 відмінність сукупностей n1, n2 та їхніх параметрів).  
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Підставивши в  наведену формулу відповідні значення, отримуємо:  

 

𝑡експеримент =
2,4−2,12

√(55−1)∙0,2252+(53−1)∙0,3272

55+53−2

√
55∙53

55+53
= 5,21           (3.4) 

 

що більше за tтеоретичне= 4,23 

Оскільки tексперимент.>tтеоретичне, то різниця значень у результатах 

контрольних та експериментальних груп статистично достовірна.  

Отже, висунута гіпотеза H1 про істотну відмінність вибірок для 

контрольних і експериментальних груп приймається з надійністю p=1-α=0,99. 

Зазначимо, що на початковому зрізі статистичний критерій t мав значення  

 𝑡експеримент =
1,85−1,84

√(55−1)∙0,3342+(53−1)∙0,3112

55+53−2

√
55∙53

55+53
= 0,161               (3.5) 

 

що менше за tтеоретичне. Отже, це свідчить про однорідність двох вибірок, 

тобто до початку реалізації розробленої технології підготовки та організаційно-

педагогічних умов експериментальні та контрольні групи мали однаковий 

вихідний стан.  

Для перевірки достовірності отриманих даних результати пошукового 

експерименту оброблено за допомогою методів математичної статистики. З 

цією метою застосовано метод порівняння двох незалежних вибірок – критерій 

 

                                 (3.6) 

де n1, n2 – число студентів першої та другої вибірок;  

 - число студентів першої вибірки, які належать до відповідних рівнів 

сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих умінь (низького, середнього, 

високого).  
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 – число студентів другої вибірки, які належать до відповідних рівнів 

сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих умінь (низького, середнього, 

високого).  

Після цього Tспост експериментально порівнювали з Tкрит – критичним 

значенням статистик, що мають розподілення x
2
.  

Підґрунтям  для застосування даного методу є  виконання таких двох 

умов:  

– вибірки експериментальних і контрольних груп мають бути 

випадковими і незалежними;  

– вимірювана якість (сформованість фахових іншомовно-мовленнєвих 

умінь) повинна мати безперервне розподілення та виміряна за шкалою порядку, 

яка має 3 рівні (с=3).  

Для доказу цієї статистичної гіпотези розраховано  значення Tспост:  

  

                         𝑇спост =
1

55∙53
[
(55∙8−53∙14)2

8+14
+

(55∙29−53∙32)2

29+32
+

(55∙17−53∙7)2

17+7
] = 6,02              

(3.7) 

 

1. За таблицею Г [100]  для α = 0,05  і кількості степенів свободи   

v=C-1=3-1=2, критичне значення Tкрит= 4,76, де С – кількість рівнів. 

Порівнюючи обчислене значення Tспост= 6,02 із значенням Tкрит= 4,76, 

отримано нерівність Tспост>Tкрит.  

За таблицею Г [100] для α = 0,01 і кількості степенів свободи v=C-1=3-

1=2, критичне значення Tкрит= 9,21, де С – кількість рівнів. Порівнюючи 

підраховане значення Tспост= 6,02 із значенням Tкрит= 9,21, отримано нерівність 

Tспост<Tкрит.  

Беручи до уваги статистичні дані, можна зробити висновок, що нульова 

гіпотеза відхилена і є всі підстави для прийняття альтернативної гіпотези, яка 

підтверджує те, що результати підвищення рівнів сформованості англомовних 

професійно-мовленнєвих умінь і навичок в експериментальних групах є 

2t
O
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наслідком впровадження в основу експериментального навчання розробленої 

нами методики навчання професійно орієнтованого англомовного писемного 

спілкування майбутніх журналістів. Таким чином, результати пошукового 

експерименту, загалом, підтверджують вихідну гіпотезу дослідження про те, 

що досягнення майбутніми фахівцями галузі журналістики високого рівня 

сформованості професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування 

буде ефективнішим при застосуванні складеної системи вправ, яка базується на 

лінгводидактичній моделі навчання. 

 

3.4. Методичні рекомендації щодо навчання професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів 

 

Результати здійсненого нами теоретичного дослідження особливостей 

професійного іншомовного писемного мовлення, укладена система вправ на 

основі лінгводидактичної моделі навчання, а також експериментальна перевірка 

розробленої методики дозволили сформулювати низку методичних 

рекомендацій, спрямованих на формування у майбутніх журналістів 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування на 

основі текстів журналістських жанрів. 

З метою успішної реалізації розробленої методики у навчальний процес 

вищих навчальних закладів України в межах предмета «Англійська мова за 

професійним спрямуванням» для майбутніх журналістів  II-го року навчання 

факультету «Філології і журналістики» нами було розроблено та інтегровано 

систему вправ та завдань, яка охоплює 180 годин: 90 годин аудиторної, 45 

годин самостійної і 45 годин індивідуальної роботи студентів. 

Метою запропонованої системи вправ та завдань є засвоєння знань, 

формування вмінь і навичок сприймати, осмислювати та створювати тексти 

інформаційних повідомлень різного рівня складності, які відповідають певному 

журналістському жанру писемного спілкування.  



180 

Рекомендовано розпочинати навчання англомовного писемного мовлення 

із студентами другого курсу. Такий вибір обумовлений тим, що у студентів 

другого курсу вже дещо сформовані базові знання з профільних предметів, 

вони ознайомлені із жанрами журналістики, вміють працювати із 

інформаційними джерелами та продукувати тексти інформаційних повідомлень 

рідною мовою. 

Розроблена загальнодидактична модель навчання стала основою для 

визначення цілей, елементів предмету навчання, компонентів змісту навчання, 

методів, засобів навчання та контролю. Зокрема, компоненти змісту навчання 

передбачають навчання майбутніх фахівців журналістського профілю п’яти 

мовленнєвих умінь, які полягають у виконанні дій (продукування жанрових 

текстів англійською мовою від «простих до складних»), що реалізуються на 

основі сформованих мовних знань та навичок. 

В основу методики навчання професійно орієнтованого англомовного 

писемного спілкування покладено низку принципів: інтегрованості навчання, 

професійної спрямованості вправ, систематичності та послідовності, 

мотивуючої дії, свідомості, міжпредметних основ. Для успішної організації та 

проведення навчання у створенні текстів журналістських жанрів значну увагу 

слід приділяти процесу відбору мовного матеріалу та самих жанрових текстів. 

Так, відбирати лексику слід на основі  таких критеріїв: професійна 

спрямованість, частотність, сполучуваність. Відбір граматичного матеріалу 

потрібно здійснювати на основі критеріїв розповсюдженості та частотності, 

зразковості. При відборі текстів для навчання рекомендуємо такі критерії: 

автентичності, професійної спрямованості та комунікативності, тематичної 

відповідності, типовості, композиційно-змістової організації, врахування 

лінгвостилістичних ознак жанрового тексту, співвіднесеності типів текстів із 

цілями навчання, авторитетності Інтернет-джерел. 

Навчання професійного орієнтованого англомовного писемного 

спілкування студентів журналістів на засадах інтеграції рекомендуємо 

здійснювати на основі розробленої п’ятиступеневої системи вправ: 
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Перший етап навчання передбачає формування у майбутніх журналістів 

знань, умінь і навичок викладу професійної інформації англійською мовою у 

жанрі інформаційної замітки на основі вживання нейтральної, термінологічної 

лексики та граматичних явищ, які характерні для цьому жанру.  

Вправа № 1 спрямована на ознайомлення студентів з новим мовним 

матеріалом (граматичним, лексичним), що відповідає нормам інформаційної 

замітки, який спочатку презентується в ізольованому вигляді з перекладом на 

рідну мову. Для репрезентації матеріалу викладач може використовувати 

слайди чи записати нові лексичні одиниці на дошці, або увімкнути аудіозапис, 

щоб студенти мали можливість прослухати вимову та навчились читати ЛО. 

Новий лексичний матеріал студенти записують у словник. Перевірка 

запам'ятовування цих слів відбувається на рецептивному (закривають праву 

частину матеріалу і дивлячись у свій варіант, який написаний англійською 

мовою, вимовляють ці слова рідною мовою) та репродуктивному (аналогічні 

дії, як і на рецептивному рівні, тільки тут закриваємо ліву частину матеріалу) 

рівнях. 

Вправа № 2 спрямована на вдосконалення навичок вживання лексичного 

матеріалу, який відповідає нормам інформаційної замітки. Для цього студентам 

пропонується заповнити пропуски необхідними літерами у тих словах, що 

вивчаються, а потім записати поруч із кожним словом його переклад рідною 

мовою. 

Вправа № 3 використовується для формування навичок вживання 

лексичних одиниць, які відповідають нормам жанру інформаційної замітки. Для 

цього викладач пропонує студентам прочитати речення англійською мовою та 

заповнити пропуски потрібними за змістом словами, які подані нижче. 

Вправа № 4 розроблена для формування навичок вживання граматичних 

явищ, які відповідають нормам жанру інформаційної замітки. Для цього 

викладач  пропонує студентам прочитати речення англійською мовою, 

диференціювати формотвірні характеристики граматичних явищ за допомогою 

таблиць та після цього перекласти речення українською мовою. По завершенню 
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вправи доцільно, щоб викладач прокоментував виконанні завдання студентів, 

обговоривши вірність чи хибність названих граматичних явищ. 

Вправа № 5 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого граматичного матеріалу, який відповідає нормам жанру 

інформаційної замітки. Для цього студенти повинні прочитати речення 

англійською мовою та вжити дієслова, подані в дужках, у потрібній формі. 

Після завершення вони можуть зачитати свої речення для того, щоб викладач 

міг перевірити правильність виконання завдання. 

Вправа № 6 спрямована на повторення вивченого мовного матеріалу, 

який відповідає нормам інформаційної замітки. Для цього студенти 

перекладають речення з рідної мови на англійську у письмовій формі, 

використовуючи вивчений мовний матеріал, а потім зачитують здійснений 

ними переклад. 

Вправа № 7 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних та лінгвостилістичних характеристик жанрового тексту 

(інформаційна замітка). Викладач пропонує студентам прочитати текст 

інформаційної замітки та відповісти на запитання, які відображають структурну 

побудову тексту. Студентам пропонується ще раз переглянути текст, виписати з 

нього слова та словосполучення, характерні даному жанру, знайти їх переклад у 

двомовному словнику, а потім записати їх іноземною мовою у власних 

реченнях. 

Вправа № 8 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних характеристик жанрового тексту (інформаційна замітка). 

Викладач пропонує студентам прочитати текст окремих частин інформаційної 

замітки, а потім упорядкувати матеріал таким чином, щоб він відповідав 

структурі даного жанру і відображав інформаційне повідомлення, відповідаючи 

на запитання: Хто? Що? Де? Коли?. По завершенню завдання, студенти 

коментують свої відповіді. Доцільно, щоб викладач прокоментував відповіді 

студентів, обговоривши вірність чи неправильність структурної побудови 

інформаційної замітки.   
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Вправа № 9 спрямована на створення власного інформаційного 

повідомлення (інформаційна замітка). Студентам пропонується створити текст 

інформаційної замітки на певну тематику, використовуючи при цьому 

вивчений та самостійно відібраний іншомовний матеріал. Викладачу доцільно 

стежити і контролювати хід виконання завдання студентами  для того, щоб 

форма викладу повідомлення відповідала вимогам відповідного жанру. При 

необхідності викладач може внести певні корективи у жанровий текст. Після 

виконання завдання, студенти можуть презентувати своє письмове 

повідомлення своїм однокурсникам для ознайомлення. 

Другий етап навчання передбачає формування у майбутніх журналістів 

знань, умінь і навичок викладу деталізованої професійної інформації 

англійською мовою у жанрі інформаційного звіту з використанням прямої мови 

(цитати, репліки), нейтральної, термінологічної лексики та граматичних явищ, 

які характерні для цього жанру.  

Вправа № 1 спрямована на ознайомлення студентів з новим мовним 

матеріалом (граматичним, лексичним), який відповідає нормам жанру 

інформаційного звіту в поєднанні з раніше вивченим.  

 Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 1 (етап I). 

Вправа № 2 спрямована на вдосконалення навичок вживання нового 

лексичного матеріалу у поєднанні з раніше вивченим, який відповідає нормам 

жанру інформаційного звіту.  

 Для цього викладач пропонує студентам переглянути слова та підбірати 

до кожного із них доповнення, які подані у таблиці, щоб отримати 

словосполучення. Студенти утворюють словосполучення та здійснюють 

переклад на рідну мову. 

Вправа № 3 спрямована на для формування навичок вживання лексичних 

одиниць, які відповідають нормам жанру інформаційного звіту у поєднанні з 

раніше вивченими. Для цього студенти повинні прочитати речення англійською 

мовою та вжити ЛО, подані в дужках, у правильному перекладі. За бажанням, 
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після завершення студенти можуть зачитати свої речення для того, щоб 

викладач мій перевірити правильність виконання завдання. 

Вправа № 4 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого лексичного матеріалу, який відповідає нормам 

інформаційного звіту. Завдання виконуються за методикою, яка описана у 

вправі 3 (етап I). 

Вправа № 5 розроблена для формування навичок вживання граматичних 

явищ, які відповідають нормам жанру інформаційного звіту у поєднанні з 

раніше вивченими. Викладач пропонує студентам прочитати речення 

англійською мовою у яких допущено граматичні помилки (неправильно вжиті 

форми дієслова) та відредагувати їх, а потім записати речення із правильною 

вжитою формою дієслова. 

Вправа № 6 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого граматичного матеріалу, який відповідає нормам жанру 

інформаційного звіту. Завдання виконуються за методикою, яка описана у 

вправі 5 (етап I). 

Вправа № 7 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого граматичного матеріалу, який відповідає нормам жанру 

інформаційного звіту. Для цього студентам пропонується прочитати речення та 

розкрити дужки, вживаючи правильні граматичні конструкції. Після 

завершення вони можуть зачитати свої речення для того, щоб викладач міг 

перевірити правильність виконання завдання. 

Вправа № 8 спрямована на повторення вивченого мовного матеріалу, 

який відповідає нормам жанру інформаційного звіту. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 6 (етап I). 

Вправа № 9 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних та лінгвостилістичних характеристик жанрового тексту 

(інформаціний звіт). Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 

7 (етап I). 
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Вправа № 10 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних характеристик жанрового тексту (інформаційний звіт). 

Викладач пропонує студентам прочитати текст окремих частин інформаційної 

звіту, а потім упорядкувати матеріал таким чином, щоб він відповідав структурі 

даного жанру і відображав інформаційне повідомлення відповідаючи на 

запитання: Хто? Що? Де? Коли? Як?. По завершенню завдання, студенти 

коментують свої відповіді. Доцільно, щоб викладач прокоментував відповіді 

студентів, обговоривши вірність чи неправильність структурної побудови 

інформаційного звіту.   

Вправа № 11 спрямована на створення власного інформаційного 

повідомлення (інформаційний звіт). Завдання виконуються за методикою, яка 

описана у вправі 9 (етап I). 

Третій етап навчання передбачає формування у майбутніх журналістів 

знань, умінь і навичок викладу інформації англійською мовою у жанрі 

аналітичного звіту з використанням нейтральної, термінологічно-деталізованої 

лексики з елементами авторської оцінки та граматичних явищ, які характерні 

цьому жанру. 

Вправа № 1 спрямована на ознайомлення студентів з новим мовним 

матеріалом (граматичним, лексичним), який відповідає нормам жанру 

аналітичного звіту в поєднанні з раніше вивченим. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 1 (етап I). 

Вправа № 2 спрямована на формування навичок вживання вивченого 

лексичного матеріалу, який відповідає нормам аналітичного звіту у поєднанні з 

раніше вивченим. Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 3 

(етап II). 

Вправа № 3 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого лексичного матеріалу, який відповідає нормам 

аналітичного звіту. Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 3 

(етап I). 
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Вправа № 4 спрямована на формування навичок вживання граматичного 

матеріалу, який відповідає нормам аналітичного звіту. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 5 (етап I).  

Вправа № 5 спрямована на вдосконалення навичок вживання вивченого 

граматичного матеріалу, який відповідає нормам аналітичного звіту.  

Студентам пропонується прочитати слова та із поданих слів укласти риторичні 

запитання з подальшим їх перекладом. Надалі, вони повинні зазначити 

запитання, які відображають позитивне значення та ті, які відображають 

негативне. 

Вправа № 6 спрямована на вдосконалення навичок вживання вивченого 

граматичного матеріалу, який відповідає нормам аналітичного звіту.  Викладач 

пропонує студентам прочитати речення та перефразувати, використовуючи 

інверсію з подальшим їх перекладом. 

Вправа № 7 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого граматичного матеріалу, який відповідає нормам 

аналітичного звіту.  Для цього студенти повинні прочитати речення 

англійською мовою та заповнити пропуски відповідними модальними 

дієсловами, які подані нижче. Після завершення вони можуть зачитати свої 

речення для того, щоб викладач міг перевірити правильність виконання 

завдання. 

Вправа № 8 спрямована на повторення введеного вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам аналітичного звіту.  Завдання виконуються 

за методикою, яка описана у вправі 6 (етап I). 

Вправа № 9 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних та лінгвостилістичних характеристик жанрового тексту 

(аналітичний звіт). Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 7 

(етап I). Студентам пропонується ще раз переглянути текст, виписати з нього 

слова і словосполучення, що виражають переконливість та емоційніть автора, 

знайти їх переклад у двомовному словнику, а потім записати їх іноземною 

мовою у власних реченнях. 
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Вправа № 10 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних характеристик жанрового тексту (аналітичний звіт). Викладач 

пропонує студентам прочитати текст окремих частин аналітичного звіту, а 

потім упорядкувати матеріал таким чином, щоб він відповідав структурі даного 

жанру і відображав інформаційне повідомлення відповідаючи на запитання: 

Хто? Що? Де? Коли? Як? За участю кого? З якими результатами?  Чому так?. 

По завершенню завдання, студенти коментують свої відповіді. Доцільно, щоб 

викладач прокоментував відповіді студентів, обговоривши вірність чи хибність 

структурної побудови інформаційного звіту.   

Вправа № 11 спрямована на створення власного інформаційного 

повідомлення (аналітичний звіт). Завдання виконуються за методикою, яка 

описана у вправі 9 (етап I). 

Четвертий етап навчання передбачає формування у майбутніх 

журналістів знань, умінь і навичок викладу професійної інформації 

англійською мовою у жанрі аналітичного інтерв’ю з використанням 

нейтральної, термінологічної, професійно-деталізованої, емоційної лексики з 

елементами авторської оцінки у питально-відповідальній формі та граматичних 

явищ, які відповідає нормам цього жанру. 

Вправа № 1 спрямована на ознайомлення студентів з новим мовним 

матеріалом (граматичним, лексичним), який відповідає нормам аналітичного 

інтерв’ю  в поєднанні з раніше вивченим. Завдання виконуються за методикою, 

яка описана у вправі 1 (етап I). 

Вправа № 2 спрямована на формування навичок вживання вивченого 

лексичного матеріалу, який відповідає нормам аналітичного інтерв’ю у 

поєднанні з раніше вивченим. Завдання виконуються за методикою, яка 

описана у вправі 3 (етап II). 

Вправа № 3 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого лексичного матеріалу, який відповідає нормам 

аналітичного інтерв’ю. Завдання виконуються за методикою, яка описана у 

вправі 3 (етап I). 
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Вправа № 4 спрямована на формування граматичних навичок, який 

відповідає нормам аналітичного інтерв’ю. Завдання виконуються за методикою, 

яка описана у вправі 5 (етап I). 

Вправа № 5 спрямована на формування граматичних навичок, який 

відповідає нормам аналітичного інтерв’ю. Студентам пропонується прочитати 

речення та поставити до кожно із них  загальні, альтернативні, спеціальні, 

розділові питання, а також питання до підмета з подальшим їх перекладом.  

Вправа № 6 спрямована на повторення введеного вивченого мовного 

матеріалу, який відповідає нормам аналітичного інтерв’ю. Завдання 

виконуються за методикою, яка описана у вправі 6 (етап I). 

Вправа № 7 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних та лінгвостилістичних характеристик жанрового тексту 

(аналітичне інтерв’ю). Завдання виконуються за методикою, яка описана у 

вправі 7 (етап I). Студентам пропонується ще раз переглянути текст, виписати з 

нього слова і словосполучення, що виражають переконливість та емоційніть 

автора, засоби вираження спонтанного мовлення; знайти їх переклад у 

двомовному словнику, а потім записати їх іноземною мовою у власних 

стверджувальних, питальних та заперечних реченнях. 

Вправа № 8 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних характеристик жанрового тексту (аналітичне інтерв’ю). 

Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 10 (етап I). 

Вправа № 9 спрямована на створення власного інформаційного 

повідомлення (аналітичне інтерв’ю). Завдання виконуються за методикою, яка 

описана у вправі 9 (етап I). 

П’ятий етап навчання передбачає формування у майбутніх журналістів 

знань, умінь і навичок викладу професійної інформації англійською мовою в 

жанрі аналітичного репортажу з використанням нейтральної, термінологічної, 

професійно-деталізованої, емоційної лексики з елементами авторської оцінки та 

наочності, а також граматичних явищ, які відповідають нормам цього жанру. 
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Вправа № 1 спрямована на ознайомлення студентів з новим мовним 

матеріалом (граматичним, лексичним), який відповідає нормам аналітичного 

репортажу в поєднанні з раніше вивченим. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 1 (етап I). 

Вправа № 2 спрямована на формування навичок вживання вивченого 

лексичного матеріалу, який відповідає нормам аналітичного репортажу у 

поєднанні з раніше вивченим. Завдання виконуються за методикою, яка 

описана у вправі 3 (етап II). 

Вправа № 3 спрямована на продовження вдосконалення навичок 

вживання вивченого лексичного матеріалу, який відповідає нормам 

аналітичного репортажу. Студентам пропонується прочитати речення, замінити 

підкреслені лексичні одиниці на подані нижче із збереженням попереднього 

контексту речень. 

Вправа № 4 спрямована на формування граматичних навичок, який 

відповідає нормам аналітичного репортажу. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 5 (етап I). 

Вправа № 5 спрямована на повторення вивченого мовного матеріалу, 

який відповідає нормам аналітичного репортажу. Завдання виконуються за 

методикою, яка описана у вправі 6 (етап I). 

Вправа № 6 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних та лінгвостилістичних характеристик жанрового тексту 

(аналітичний репортаж). Завдання виконуються за методикою, яка описана у 

вправі 7 (етап I). Студентам пропонується ще раз переглянути текст, виписати з 

нього слова і словосполучення, що виражають переконливість та емоційніть 

автора, засоби вираження спонтанного мовлення, «ефект присутності» 

журналіста на місці події; знайти їх переклад у двомовному словнику, а потім 

записати їх іноземною мовою у власних стверджувальних, питальних та 

заперечних реченнях. 
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Вправа № 7 спрямована на читання та визначення структурно-

композиційних характеристик жанрового тексту (аналітичний репортаж). 

Завдання виконуються за методикою, яка описана у вправі 10 (етап I). 

Вправа № 8 спрямована на створення власного інформаційного 

повідомлення (аналітичний репортаж). Завдання виконуються за методикою, 

яка описана у вправі 9 (етап I). 

 

Висновки до розділу 3 

 

У результаті проведення експериментально-дослідної апробації 

розробленої методики інтегрованого навчання майбутніх журналістів 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування було описано 

організацію та реалізацію експерименту; встановлено критерії та їх показники, 

за якими оцінювався рівень сформованості вмінь англомовного писемного 

спілкування студентів журналістів; представлено результати та аналіз підсумків 

експерименту. 

1. На основі теоретичних положень запропонованої методики навчання 

було сформульовано робочу гіпотезу експерименту, згідно з якою формування 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування набуває 

ефективності за умови використання науково обґрунтованої та спеціально 

розробленої системи вправ, яка базувалася на дидактичній моделі навчання. 

2. Проведення експериментальної апробації досліджуваної технології 

здійснювалося за допомогою таких методів: тестування, опитування, вирішення 

професійних завдань та математичної статистики. Експеримент проходив у три 

етапи: констатувальний, формувальний, завершальний. На першому етапі 

експериментальної роботи проводився констатувальний експеримент у формі 

передекспериментального зрізу професійних англомовних вмінь і навичок. Для 

коректного та об’єктивного оцінювання фахових іншомовно-мовленнєвих 

вмінь і навичок студентів під час дослідницької роботи ми враховували 
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наступні критерії: жанрово-стильова відповідність; мовна та мовленнєва 

коректність; смислова та структурна цілісність. Отримані результати 

передексперементального зрізу засвідчили недостатній рівень сформованості 

професійного орієнтованого англомовного писемного спілкування в ЕК і КГ, 

що зумовило необхідність впровадження розробленої методики. 

3. Після отримання результатів констатувального експерименту 

розпочався формувальний із тими ж студентами. Учасники ЕГ навчалися 

відповідно до інтегрованого курсу, у той час, як заняття у КГ проводилося з 

використанням традиційного підходу до вивчення іноземної мови. 

4. Результати перевірки експериментальної методики підтвердили її 

ефективність. Дані, які були отримані після проведення контрольного зрізу, 

засвідчили про значний приріст знань і умінь професійного орієнтованого 

англомовного писемного спілкування студентів ЕГ порівняно з результатами 

студентів КГ. Так, рівні сформованості фахових іншомовно-мовленнєвих умінь 

і навичок в ЕГ за результатами вхідного контролю становив: 1) високий рівень 

– 12,7%, середній – 54,6% , низький – 32,7%; 2) при вихідному: високий рівень 

– 30,1%, середній – 52,7% , низький – 14,5%. Ці результати значно 

відрізняються від показників, які отримано в контрольних групах, де динаміка 

росту рівня сформованості фахових умінь і навичок майже не помітна.  

5. У процесі математично-статистичної обробки підтверджено гіпотезу 

дослідження. Розроблена лінгводидактична модель й відповідна їй методика 

інтегрованого навчання професійно орієнтованого писемного англомовного 

спілкування майбутніх журналістів є ефективною. На основі критерію 

Стьюдента було підтверджено достовірність результатів. 

Відтак, експериментальні дані підтвердили, що розроблена технологія 

навчання сприяє кращому формуванню знань, умінь і навичок професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування у майбутніх журналістів. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Аналіз існуючої фахової літератури показав, що особливої уваги 

набуває проблема іншомовної підготовки фахівців у галузі журналістики, 

здатних вступати в міжкультурне іншомовне спілкування як у письмовій, так і в 

усній формах на міжнародному, міжетнічному та особистісному рівнях. 

Професійна іншомовна підготовка журналістів на сучасному етапі повинна 

відповідати міжнародним стандартам освіти. Основною метою і завданням 

професійної освіти повинна бути підготовка кваліфікованого фахівця 

відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, який буде 

компетентним у своїй галузі, готовий до професійного зростання, соціальної і 

професійної мобільності. 

Динамічний розвиток сучасних технологій, соціально-економічні зміни 

вимагають від системи освіти наукового переосмислення проблеми навчання 

іноземної мови за професійним спрямуванням майбутніх журналістів [91, c. 21], 

так як на сьогодні більшість науковців недостатньо враховують роль і якість 

штучно створюваного мовного середовища, в якому проходить навчальний  

процес. Викладачі, які проводять заняття з іноземної мови недостатньо 

володіють знаннями профілю майбутньої спеціальності студентів. Як результат, 

формування професійно орієнтованого іншомовного мовлення журналістів 

здійснюється переважно без орієнтації зазначених факторів на використання 

іншомовного мовотворення, як засобу вирішення професійних завдань.  

2. Інтегрований процес навчання у підготовці майбутніх журналістів 

до професійної іншомовної діяльності дає можливість по новому підійти до 

побудови педагогічного процесу. Суть цього феномена полягає в органічному і 

послідовному опануванні професійних журналістських знань і вмінь засобами 

англійської мови. Іншими словами, це об’єднання процесів навчання двох 

невзаємопов’язаних за предметним змістом дисциплін в одну загальну 

навчальну діяльність, у якій цілі навчання профільного предмету реалізуються 

шляхом досягнення цілей іноземної мови [83]. Структурними компонентами 
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змісту навчання іншомовного писемного спілкування майбутніх журналістів є 

професійно-мовленнєві та лінгво-мовленнєві знання, навички та вміння. 

Інтегруючись, вони утворюють нову процесуальну спільність, яка формується 

шляхом висунення інтегрованих: цілей навчання (планування, здійснення 

професійної діяльності засобами англійської мови); компонентів навчання 

(знання фахової термінології і її англомовне вираження; навички виконання 

мовленнєвих операцій на закріплення професійного лексичного та 

граматичного матеріалу;  передмовленнєві вміння – виконання мовленнєвих дій 

з опорою на запропоновані моделі прикладів; мовленнєві вміння – вміння 

вживати вивчений мовний та мовленнєвий матеріал у вирішенні складних 

професійних  завдань засобами англійської мови); методів навчання 

(пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, часково-пошуковий та 

дослідницький, метод проекту, комунікативний);  засобів навчання 

(лінгвістичні, методичні, технічні); контролю результатів навчання (визначення 

рівня сформованості професійних та іншомовно-мовленнєвих знань, умінь і 

навичок). 

3. Основною особливістю формування професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутнього журналіста є вміння 

створювати та презентувати текст інформаційного повідомлення у стилі 

журналістських жанрів засобами іноземної мови. Обґрунтовано послідовність 

формування вмінь професійного англомовного писемного спілкування у стилі 

спеціально відібраних журналістських жанрів з урахуванням змістового, 

структурно-композиційного та лінгвостилістичного аспектів. Відповідно до 

обґрунтованої послідовності, засвоєння та продукування жанрів повинно 

відбуватися від жанру інформаційної замітки, інформаційного звіту, 

аналітичного звіту, аналітичного інтерв’ю до аналітичного репортажу. На 

першому етапі навчання студенти набувають іншомовно-мовленнєві знання, 

формують навички та вміння створювати текст інформаційної замітки. На 

другому, третьому, четвертому і п’ятому етапах продовжують набувати 

іншомовно-мовленнєві знання і відповідно з етапом формують навички і вміння 
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створювати текст інформаційного звіту, аналітичного звіту, аналітичного 

інтерв’ю та аналітичного репортажу.  

4. Створено лінгводидактичну модель навчання майбутніх 

журналістів професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування, 

яка реалізується у п’ять етапів. На кожному етапі створюються тексти різних 

жанрів, які відрізняються від попередніх своїм додатковим професійним та 

лінгвостилістичним наповненням. Перші подають професійну інформацію у 

короткій формі її викладу;  другі – у більш розгорнутій; треті – у деталізованій 

формі з елементами авторської оцінки; четверті – у деталізованій формі з 

елементами авторської оцінки у питально-відповідальній формі; п’яті – у 

деталізованій формі з елементами авторської оцінки та наочності. 

5. Система вправ для формування професійно орієнтованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів складається з 

п’яти груп, відповідно до розробленої лінгводидактичної моделі навчання. 

Кожна із груп включає в себе такі навчальні дії: засвоєння знань нової 

лексично-граматичної інформації; формування рецептивних та репродуктивних 

навичок її вживання в навчально-мовленнєвій практиці; розвитк 

передмовленнєвих умінь в рамках визначених умов (опори, навчальні тексти); 

розвитк мовленнєвих (реальних) вмінь у здійсненні професійно-іншомовної 

діяльності. 

6. Результати дослідно-експериментального навчання довели 

ефективність розробленої методики навчання майбутніх журналістів 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування. Результати 

контрольного зрізу продемонстрували приріст знань і умінь професійного 

орієнтованого англомовного писемного спілкування студентів журналістів ЕГ. 

Кількість студентів, які володіють високим рівнем збільшилась на 17,4%, а 

студентів, рівень сформованості знань і вмінь професійного англомовного 

писемного спілкування яких був низьким, зменшилась на 18,2%. Число 

майбутніх журналістів, що володіють середнім рівнем після експерименту 

зменшилось на 2%. Підсумком дисертаційного дослідження стали підготовлені 
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методичні рекомендації щодо упровадження авторської методики 

інтегрованого навчання англомовного писемного спілкування майбутніх 

журналістів.  

7. Проблема інтегрованого навчання майбутніх журналістів 

професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування не 

вичерпується результатами виконаної роботи. Перспективу подальших 

наукових розробок вбачаємо в обґрунтуванні і розробці методики інтегрованого 

навчання іншомовного мовлення студентів інших спеціальностей з 

урахуванням їх професійної та іншомовно-мовленнєвої діяльностей. 
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ДОДАТОК А 

Тексти журналістських жанрів для навчання професійно 

орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

журналістів 

Тексти інформаційних заміток: 

 

Many Bridges in Malang Can Collapse 

Thursday, 21 October, 2012 | 22:38 WIB 

As many as 54 bridges (15 percent) out of 365 bridges in Malang regency may 

collapse because of their poor and vulnerable condition. These bridges were 

constructed in the 1970s and 1980s. The foundation is no longer strong enough to 

endure abrasions from water anymore. 

The age factor proves to affect three bridges that collapsed sometime this year 

when they could not hold the rapid flow of the floods. Yet, the Malang regency 

government does not plan to rebuild all of the 54 bridges due to limited funds. 

 

A visit of President of the Turkish Republic Recep Tayyip Erdogan to Ukraine. 

On Friday, the 24th of March the President of the Turkish Republic Recep Tayyip 

Erdogan paid the first visit to Ukraine. In the interview he discussed his mission as an 

ambassador, specifics of Turkish relations with Russia and gas relations with 

Ukraine, along with the Turkish position on Crimean Tatars and Donbas. 

He says:“ I came to Kyiv at the height of the crisis in February last year. Leaving the 

crisis aside for a moment, what I found was a country of great potential, but I also 

realized that poor governance had prevented Ukraine from using its potential to the 

benefit of its people…” 

Sweden, Russia and Italy are among the favourites to win the 60th annual 

Eurovision Song Contest, which is taking place in Vienna. 

The Eurovillage opened its doors on Monday, the 18th of May in Vienna. 
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A record 27 countries are taking part, including Australia, which has been invited to 

compete for the first time to mark the diamond anniversary. Australia's Guy 

Sebastian is one of the country's biggest stars and is also hotly tipped for the 

Eurovision title. Swing duo Electro Velvet will fly the flag for the UK. Electro Velvet 

are Bianca Nicholas and Alex Larke, whose main claim to fame to date is 

impersonating Mick Jagger in The Rolling Stones tribute band The Rolling Clones. 

The pair will sing I'm Still in Love with You at the Wiener Stadthalle stadium. 

Around 200 million viewers are expected to tune in to the event on television 

Sweden's Mans Zelmerlow has long been considered the frontrunner, followed by 

Russia's Polina Gagarina and Italy's pop-opera trio Il Volo. Conchita Wurst took the 

crown for Austria last year, and it is tradition for the winners to host the competition 

the following year.  

 

Fortress wall collapse killed a man in Bandung 

The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 10/23/2010 6:07 PM | Archipelago 

A scavenger resting near a fortress of Bala Keselamatan Foundation on Jl. Tera, 

Bandung, West Java, was killed when a 50-meter long fortress’ wall collapsed on him 

on Saturday afternoon. 

Local residents said that Maryadi and his wife used to take a rest and cleaning 

their collected goods in a gutter near the fortress. Maryadi’s wife said that she 

managed to run away, but her husband didn’t. The water abrasion had allegedly 

caused the collapsing fortress wall. It was purely an accident. 

 

Seven killed, two injured in building collapse in Cairo 

The Associated Press, Cairo | Wed, 07/14/2013  

A police official says seven people were killed and two persons were injured when an 

uninhabited building collapsed in the Egyptian capital. The official says the victims 

were laborers who used to sleep on the ground floor on the building after work. He 

also says that local authorities ordered the building - located at populous el-Darb el-

Ahmar neighborhood - be razed because it was a danger to the public. The official 
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says rescue workers pulled the bodies of the victims out of the rubble. He spoke on 

condition of anonymity because he was not authorized to talk to the media. Shoddy 

materials, illegal construction and corruption are usually blamed for frequent building 

collapses in Egypt. 

 

Тексти інформаційних звітів: 

Against all odds 

Christopher Brodie is this morning celebrating his gold medal success in the 

paralympics 100m sprint. 

Yesterday, in the packed stadium in Sydney, Australia, where the games were taking 

place, Chris ran the race of his life to cross the line in the gold medal position. 

For any athlete a championship medal is the ultimate achievement, but for Chris it 

was also the culmination of years of determination and courage. The 20 years old was 

just 5 when he had to have his right leg amputated below the knee. The pain caused 

by his artificial leg was mot enough to stop the lively youngster from Motherwell 

running around living life to the full. 

When he joined the local athletics club he had never dreamt that he would end up an 

Olympic champion. 

Now, thanks to the pioneering work of sports scientists and the doctors at Glasgow’s 

St Thomas’ Hospital, Chris has been able to take advantage of the latest sports 

technology, a new prosthetic sports leg. 

«The new leg is made of light weight materials and the foot section has as close to 

normal foot movement as an artificial leg can get, » said Ken Brown, one of the 

doctors who worked on the project. Chris backed up Dr. Brown’s claim when he said 

that the new leg allowed for fluid movement and a much less cumbersome running 

style. 

Certainly, the benefits of the artificial leg bring to sports women and men all over the 

world could be seen yesterday in Sydney, when Chris Brodie showed the world what 

a powerful combination courage and innovation can be. 
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Heist at HSBC!   

Yesterday, at approximately 13:49, a rampaging robbery occurred at HSBC in 

Edgeware Road. Three men, wearing black balaclavas, stormed into the bank and are 

believed to have fled with over 3.9 million. The thieves, equipped with machetes and 

metal poles, entered the bank before violently attacking a security guard. They 

approached the cashier’s window and passed over a transparent orange cash bag to be 

filled with money which they then stuffed into a grey rucksack. Officials say the 

males were wearing camouflaged trousers and navy hooded sweatshirts. It appears 

that the thieves made their get-away in a white van which was later recovered in 

Harrow Road. Although the security guard was taken to hospital, he was later 

discharged without any serious injuries. «I was cashing in a cheque, » stated Jack 

Wilshire, 46, a local shopkeeper, «When all of a sudden, a gang of men darted in 

brandishing weapons. I thought I was going to die...» Mohammed Ahmed, a Chief 

Detective at Scotland Yard, said «We urge anyone with information on the armed 

robbery to contact us on 101». 

In the meantime, we are chasing leads and hope to make arrests soon.” The 

police refused to comment today on why it took them so long to arrive at the scene. A 

young man (believed to be in his 20s and from Ladbroke Grove) has been arrested in 

connection with the armed robbery and is currently being held in a West London 

police station. The investigation continues... 

 

We will untwist a ringlet! 

On September, 14th, 1999 at the session of Moscow government some questions 

have been considered: 

1. About the project of a detailed lay-out of an intercity ring highway (3rd ring) 

from the Moscow international business center "Moscow-city" to the Volgograd 

prospectus (the western, northern and east sites). 

2. About creation of city system of gathering and processing of the vehicles 

which are subjects to recycling. So, the government of Moscow has approved as a 

whole the project of an active lay-out of sites of the second and third turn. 
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„Building along Small ring MGD of the main street of city value of 1st class of 

39 km with 4–5- traffic a part in each direction and with the organization of crossings 

at different levels with all highways, tracks and pedestrian crossings. 

„The organization of intercity passenger transportations by the electrified 

transport on existing ways of Small ring MGD with a construction on these sites of 

20 stopping points, including transfer knots. 

„Placing along a line of garages, the atomic power station, points of servicing 

with sinks for cars, complexes for traffic police divisions.  

«Well and then, when all will be made, movement on the Garden ring, 

according to the capital mayor, «will untwist in one party». It – without light a mode, 

unloading of the central part of a city... 

... For the second question it has been noticed that the organization and financing of 

the named works are conducted up to the mark.  

The quantity of the vehicles consisting on the account in traffic police of the 

Municipal Department of Internal Affairs of Moscow, comes nearer to 3 million 

units. More than thirds from them are more than 8 years senior. Annually in the 

capital 130000 vehicles need recycling. In this connection modernization and creation 

of new processing capacities are necessary. 

 

Тексти аналітичних звітів: 

 

Steinmeier test, Lavrov’s revelations, and upcoming Summit. 

 Pavlo Klimkin’s talks with Frank-Walter Steinmeier in Berlin in early June 

were fundamental in their nature. Russian Foreign Minister opened up his cards a bit 

in respect of  Donbas. The NATO Summit in Warsaw could become a turning point 

not only for the Alliance in general, but also in its relations with its neighbors. 

Germany which currently chairs the OSCE tries to play the first fiddle in the process 

of  Donbas settlement. But besides the foreign policy interests, Europe’s most 

powerful nation has also some internal ones. During the traditional "Potsdam Dialog" 

this week, Steinmeier said Europe should be «smart when it comes to dealing with 
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these sanctions» against Russia, stressing that the West does not seek to put its 

Russian partners on its knees.  

Therefore, Pavel Klimkin at his meeting with Frank-Walter Steinmeier had to 

draw his attention to the obvious things. It was not only about the status of the visa-

free regime for Ukraine. Ukrainian minister called "counter-productive" the signals of 

the European officials toward Russia (Steinmeier is not alone in this regard, in fact) 

about a possible weakening of sanctions against Moscow. It is important though that 

Angela Merkel publicly said she saw no grounds for the easing of sanctions against 

Russia. 

 It should be noted that the word «counter-productive» was also voiced in 

another capital – Moscow. This term was used by Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov when describing the prospects of recognizing the self-proclaimed DPR and 

LPR. At the same time, he stressed that Russia  «is not giving up on the south-east of 

Ukraine», saying on the part of the separatists that «Donbas will never accept the 

presence of peacekeepers». After such statements, there is no reason to rely on any 

serious success in the discussion of proposals for the deployment of the armed OSCE 

police mission in the east of Ukraine. Actually, just as there is no reason to believe 

Russia's policy toward Ukraine will change, because Lavrov and his boss Vladimir 

Putin still say Russians and Ukrainians are one nation. The escalation of the Donbas 

conflict, which NSDC Secretary Oleksandr Turchynov rightly called «Black May» 

unpleasantly surprised the U.S. Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt, who just a 

couple of months ago expressed confidence that the most dramatic moments in the 

confrontation in the east of Ukraine are already behind us. The feelings of Mr. Pyatt, 

whose stay in Kyiv is coming to an end, may have an impact on the decisions that 

will be taken at a NATO Summit in Warsaw July 8-9.  

 

Police octopus against mafia 

In Helsinki there has passed the conference of EU and Russia on struggle 

against the organized crime. Incorporated Europe represented the coordinator of 

Europol (the European FBI as this organization) Jurgen Shtorbek and the Minister of 
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Internal Affairs of Finland Kari Hjakjamies, the big Russian delegation was headed 

by Minister of Internal Affairs Vladimir Rushajlo. 

Within two days more than two hundred European and Russian experts – 

inspectors, prosecutors, tax policemen and customs officers discussed possibilities of 

joint struggle against the organized crime which as participants of conference 

underlined, has far overtaken the authorities of the countries in the course of 

integration. 

The Czech theme became so traditional for all international meetings where 

representatives of the West and Russia gather that the Minister of Internal Affairs of 

Finland even has extended the special statement «About including the Czech 

Republic in the conference agenda». And nevertheless the Czech Republic has again 

emerged – this time from Russian side. Vladimir Rushajlo has acted with the 

declaration on the politician of Russia in relation to the Czech Republic, and during 

the negotiations he has suggested including into a number of mainstreams of the 

criminal activity allocated with Europeans, – corruption, money-laundering, drug-

dealing and a transportation of illegal emigrants, – one more: human traffic. Vladimir 

Rushajlo's initiative became logic continuation of the 45-minute telephone 

conversation which took place on Wednesday between the prime minister of Finland 

Paavo Lipponen and Vladimir Putin. The Russian prime minister reminded the 

Finnish colleague who expressed once again indignation of EU of a situation in the 

Czech Republic that in this republic suffer not only refugees, but also more than 200 

hostages. But Europeans have considered that hostages are specific Caucasian 

business, and the Czech Republic is too far from Europe that it was necessary to 

include struggle against this kind of criminality in the program of joint actions. The 

real reason which has forced Europol to refuse entering human traffic in number of 

important directions of criminal activity, in a conference lobby named unwillingness 

of the western politicians to "wash away" public attention in the countries, drawing 

too difficult picture of an event on Caucasus. Long-term practice of kidnappings in 

the Czech Republic, as well as the attack of insurgents to Dagestan, started to war, is 

diligently taken away on the second plan not to weaken influence of the main thought 
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of the western information campaign – about "bad" Moscow and the suffering Czech 

people. 

 

The Chechen Republic will write off nothing 

Past Monday Andrey Babitsky's wife carried to the police station the statement 

that her spouse had disappeared There was a strong reason: for a month she didn't 

hear a voice of the husband and didn’t know, where he was. Henry Reznik - a lawyer 

told about this event. 

– Let's agree to get on trust the official version of detention of Babitsky. It is difficult 

to make comments on absurdity. In the Czech Republic there is a war – not named, 

not entered into frameworks of the legal relations, not accompanied by input of state 

of emergency, but nevertheless war. But there is a Constitution of Russia which 

guarantees the citizens the rights which can't be broken under any circumstances, 

even in the conditions of martial law introduction. The right to judicial protection and 

the qualified legal aid concerns such rights. 

Here all is extremely clear. As soon as Babitsky has been detained, he had the right to 

give one call – to the relatives. The right to a call is guaranteed by the federal law. 

And already on the first interrogation the person should have a defender. 

As to a consequence there is something mysterious. I was told that any 

«Babitsky's business» isn't present. Under the law, to us, lawyers, all materials 

concerning detention should be shown. And also reports of investigatory actions 

which were spent with Babitsky's participation, – interrogations, confrontations, 

withdrawal of things... 

These materials haven't been presented to us. Moreover, we can't even learn, 

who runs this business? At first unsociable persons named me the inspector 

Chernavsky. Where to search him? In Hankale, it is suburb of Grozny. How to call 

him? Only personal contact. In a couple of days it was found out that Mr. Chernavsky 

any more didn’t run Babitsky's case. The case is transferred to inspector Tkachevu. 

But we can't find him too. 
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Тексти аналітичних інтерв’ю: 

The meaning of Brexit 

David Cameron completed his EU renegotiation in London just a couple days 

ago and yet, as some of us predicted, already it is receding into the distance. As the 

campaign gets underway, the focus has moved off the prime minister’s respectable 

but inevitably modest achievements in Brussels and onto the big arguments. What 

would a Brexit mean for the country, and for Europe? Would it leave it stronger or 

weaker? etc. To help make sense of these choices, we met Ian Bremmer, the president 

of Eurasia Groupand and asked him what his opinion is.  

Journalist: What would Brexit look like for Britain? What does it mean if we 

vote to leave? 

Ian Bremmer: Well, first of all, it probably means a couple of years to unwind. 

The level of distraction, technically, to figure out how to do it with the Europeans is 

going to involve an enormous amount of political effort and resource, at the exclusion 

of many other things. 

Journalist: Let’s pick over a couple of the counter-arguments put by the 

Eurosceptics. The first is that Brexit might seem like an uncertain prospect, but the 

status quo is not a known quantity either, in that Europe is changing, the Eurozone is 

trying to integrate, where Europe will be in five to ten years we don't exactly know… 

Ian Bremmer: Oh, sounds like a very bad time for a referendum. That is a very 

good argument for having the referendum when it is less politically expedient for 

Cameron. Unfortunately, political figures are politicians, and that is their priority in 

all counts. 

Journalist: To put another anti-EU argument to you, the Eurozone is going to 

have to integrate in some way, at whatever level. Britain is outside the Eurozone; 

Cameron claims to have some sort of protection built into the renegotiation. 

Formally, at least, every EU country but two (Britain and Denmark) is obliged to join 

the Euro eventually and although the likes of Sweden may take a long time about that 

it is possible to imagine a future in which the Eurozone and the EU look more and 
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more identical. Admittedly, it’s quite an optimistic one from the Brussels point of 

view, but it is conceivable. Where does that leave a country like Britain, that looks 

extremely unlikely to join the Euro at any time in the next couple of generations? 

And a country that trades so much on its financial prowess?  

Ian Bremmer: As long as you have a common market and the financial 

regulations themselves are more and more harmonised (between Britain and the rest 

of the European Union), then that actually allows London to stand quite significantly 

as a global financial centre. It is true that we are seeing more fragmentation, of the 

world over the long term, away from the dollar. Now in the last few years since the 

financial crisis the dollar has actually strengthened and more people have held it, but 

as the Americans unilaterally use the dollar as a tool of coercive diplomacy and use 

financial institutions, lots of people are going to hedge. It’s going to be a world with 

more currencies. And I don’t necessarily believe that means that it’s a mistake for 

Brits to want to be in the EU but not have the Euro. I think that’s OK. 

Journalist: Let me play devil’s advocate. Britain is progressing towards a less 

geopolitically significant role. Meanwhile Germany at least seems to be aware of the 

fact that there is now more pressure on it, more expectation of it, to lead. The US 

picks up the phone to Germany rather than Britain for a reason. And OK, Cameron 

can’t bind his successors, but it looks like the Tories will be in power for quite a 

while. Aren’t we moving towards a place where Britain can play Germany at its own 

game? 

Ian Bremmer: Yes, the Germans will play a more significant even military role. 

But the British role is more significant militarily in NATO, in the Middle East than 

Germany’s is today, and it will be in two years and in five years. The fact that the 

Americans are closer to the Germans is not because the Germans are doing so much 

militarily. In fact, in part it’s because Obama is becoming more German and the 

United States is moving in that direction.  

Journalist: So Britain leaving the EU will help the «pivot»?  

Ian Bremmer: Absolutely. The Europeans will be seen as less relevant as allies 

to Americans. Especially because so many bad things are happening in Europe. All of 
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the geopolitical issues that don’t wash up onto American shores. People say they do, 

but ISIS is so much less of a problem for America than it is for Europe. Britain leaves 

the EU, and that is going to be even more so. 

 

The situation in Donbass region 

Saturday, 2 April, 2015  

Good morning. Today we’ll talk about the situation in Donbass region with Russian 

analyst Andrew Korybko 

- So, Andrew what is your viewpoint about the situation in Donbass region? 

Could you give us some prognosis of further development of the Ukrainian conflict? 

For centuries Ukraine was part of Russia and then the Soviet Union.  When the 

Soviet Union collapsed, Washington insisted on breaking Ukraine apart from Russia.  

This separation was required both by the Brzezinski doctrine and by the 

neoconservative doctrine of US world hegemony.  

The creation of an independent Ukrainian state did not in itself succeed in breaking 

Ukraine from Russia.  The southern and eastern provinces are inhabited by Russians. 

There is much intermarriage, with relatives in both countries. And long integration 

within Russia had integrated the Ukrainian economy with Russia. Also, these historic 

connections resulted in favorable economic standing for Ukraine in trade with Russia. 

When the Washington-financed and orchestrated “Orange Revolution” failed to 

deliver Ukraine into Washington’s hands, Washington spent $5 billion dollars over 

the next decade cultivating and grooming Ukrainian politicians and creating 

Washington-funded NGOs capable of organizing mass protests in Kiev.  

When Russia used diplomacy to block Washington’s planned invasion of Syria and 

bombing of Iran, Washington realized that a New Russia had appeared, beyond 

Washington’s control, that was capable of blocking Washington’s intentions. 

Consequently, suddenly Washington’s focus shifted from the Middle East to Russia.  

The groomed Ukrainian politicians were assembled.  The NGOs put the 

demonstrators in the streets.  The democratically elected Ukrainian government was 
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overthrown, and Washington’s chosen puppets were put in office as per the 

intercepted telephone call between Victorian Nuland the US ambassador in Kiev. 

Now Russia has an Ukrainian problem, brought to Vladimir Putin courtesy of 

Washington. 

Washington hoped that its grab of Ukraine would result in Russia being evicted from 

its naval base in Crimea, but this hope was frustrated by the Crimean people, who 

voted overwhelmingly to reunite with Mother Russia. This enabled Russia to retain 

its warm water port. 

The Russian provinces of eastern and southern Ukraine made the same vote and 

request, but the Russian government refused the request. Possibly the Russian 

government was under too much pressure from the West.  Alternatively, perhaps the 

Russian government hoped to retain a Russian population within Ukraine in order to 

regain a political lever over Kiev. It is not in Russia’s or Ukraine’s interest for there 

to be conflict between the two. 

- How the US mass media covers the military conflict in the East of Ukraine? 

The US print and TV media do not mention that the Russian peoples in eastern and 

southern Ukraine are under military attack from the US puppet government in Kiev, 

resulting in the deaths of thousands of civilians. The reports in the presstitute Western 

media are that Russian tank columns and Russian troops have invaded Ukraine and 

are in the process of annexing the eastern and southern regions. Americans are told 

that Putin wants to restore the Soviet Empire. Polls show that 63% of the US 

population believes the anti-Russian propaganda and regards Russia as a threat to the 

US and Europe. The cold war has been restarted in a way that could result in a hot 

war and the end of life on earth. There are even reports that Russia is preparing to 

invade the Baltics and Poland. The hysteria is being whipped to a high pitch. The new 

head of the US Broadcasting Board of Governors, Andrew Lack, has declared the 

English language Russian TV program RT to be a terrorist organization comparable 

to Boco Haram and the Islamic State. 
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- How do you assess the current political situation in Greece? Do you admit the 

possibility of strengthening of the cooperation between Russia and Greece, if we take 

into account the current political situation in the world? 

The way the Western financial system works is this: the private banks get 

governments into more debt than they can service. John Perkins, one of those 

responsible, explains the process in his book “Confessions of an Economic Hit Man”. 

Read it and you will understand American inequity. Once a country is indebted more 

than it can pay, in comes the International Monetary Fund. The IMF tells the country; 

don’t worry we will protect your credit reputation by lending you the money to pay 

your creditors.  

However, the IMF money is not a gift.  It is a loan, and the “rescued country” has to 

repay the IMF loan by cutting social pensions and social services such as health care, 

by throwing people out of their government jobs, by lowering the minimum wage, 

and by selling off valuable public assets such as ports, municipal water companies, 

and national park lands, such as the protected Greek islands, to clients of the creditor 

banks. 

In other words, the indebted country is looted in order to protect its credit rating. 

This is the way Western Capitalism works. It is a looting mechanism described in 

idealistic language by neoliberal economists and libertarians, mentalities that also 

flourish in Russia. 

- Does the US government face the credibility gap from the American society? If so 

what measures should be undertaken to overcome this internal political situation? 

The American people show conflicting signs. Polls show that there is very little 

support for President Obama and for the Congress. The majority of the population is 

disgusted. The question is: what precisely is the public disgusted about, because polls 

also show that the public, or 63% of it, has accepted the anti-Russian, anti-Putin 

propaganda put out by Washington and the Western media.  

So this is a paradox. Americans know that the US government lied to them about 

Saddam Hussein, Libya, Assad of Syria, Afghanistan and the Taliban, Iranian nuclear 
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weapons and a long list of other things. Yet, despite this awareness, the American 

people have accepted the latest lie that Russia is a threat. 

- How do you see the future of the European Union? Do you admit the possibility 

of the new alignment of political forces in the world and subsequent establishment of 

the new world order? 

The “new world order” means different things to different people. The 

neoconservatives who control US foreign policy are determined that the ONLY world 

order is Washington’s hegemony over the world. No other “world orders” are 

permissible. The question that the world faces is whether this determination on the 

part of neoconservatives to dominate the planet results in nuclear war that destroys us 

all. Washington under neoconservative leadership and control is the greatest threat 

that humanity has ever faced. 

- How the American audience reacts to your works/viewpoints/articles/statements 

and so on? Whether such political views get a big response in the American society? 

On a scale of 1-10, my website has a viewer ranking of 6, which is the highest ever 

attained by a one-person website. Only large institutions, such as Harvard University 

and Amazon.com are found among the higher ranking. Moreover, a large number of 

other websites, both large and small, reproduce my columns.  

Although I seem to be one of the most well known “public intellectuals”, only a small 

percentage of the US population knows who I am. The same was true when I was one 

of the principle members of the Reagan administration. For the most part, the 

Americans are an insouciant people. Their grasp of the world in which they live is 

very limited, and it is this failure that dooms them. 

 

Тексти аналітичних репортажів: 

Able fingers 

The reporting is from a dental surgery, visited by the author. 

In the crowd at metro station "University" not at once you will notice a yellow 

signboard beside an arch of house №23. The signboard said: "Dentist". And I 
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followed the arrow into a yard and appeared in a private dentist office of doctor 

Startseva. 

In a small hall two patients were sitting. Through the open doors I could see the 

girl conveniently settled down. But groans were not audible. The doctor, bossing 

brilliant tools which were put dexterously into his hands by the assistant, told 

something through a surgical mask, the patient answered, voices sank in the soft, 

enveloping sounds of a sea surf reaching from dynamics.  

«Here the teeth, even the most hopeless ones, aren’t torn up, – I have told to myself. – 

here treat without a pain». And I wasn't mistaken... To put it briefly, my tooth, now as 

a new one, sits tight in a gum, and I easy gnaw it nuts. 

But it is necessary to tell everything in detail. First, anesthesia. At first the 

doctor greased to me the inflamed gum with aromatic gel. «This preliminary 

anesthesia», – he explained; then took from a table something like a pen, inserted into 

it a pink capsule and a threadlike needle which took from a tight bag, and quickly 

made something in a mouth. «And it is a high pressure syringe. I have made a prick 

directly in a pocket, the painful tooth is frozen only. Anesthesia is absolutely 

harmless, but much stronger than antibiotics», – the doctor continued to educate me. 

Different tools then flashed, on the drill («American peeped. The diamond self-

cleared drill rotates a current of air»). Pains weren't. However, I have already 

forgotten about teeth, lulled by surf noise. And the doctor continued to speak: « Now, 

when all is pure, we will put titanic anchors, we will increase tooth». In my mouth 

organized a rake with paste (« Hard the composite material »), followed it a tiny 

ultra-violet small lamp (« the Composite hardens for 20 seconds, therefore I put its 

layers »). A bite on a carbon paper. Manual polishing of a new tooth... The Ending is 

known. 

About 40 minutes and rather modest payment. 

However, my case for the doctor was a trivial one. I learned later that couple of 

years before the woman lost in an accident two thirds of her teeth. She left an office 

with a smile of the Hollywood movie star. 
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A new world reportage by Africans 

IN my last instalment I argued for the telling of Africa’s stories by Africans 

themselves. That of course does not preclude or exclude other narratives and 

perspectives. 

If I needed to justify the stance I am suggesting I could just cite the apt Shona 

saying, ‘Ngoma inoti pangu pangu’ (The drum says me, me). Unfortunately, in the 

English translation the onomatopoeic origins and effect of the ‘pangu pangu’ throb of 

the drum is lost. Nevertheless, the meaning should be plain as daylight 

Story headlines like ‘Chelsea Manning: Obama commutes sentence of soldier 

who leaked government information’ are characteristic of the sanctimonious 

reportage in the Western press. The dead Iraqis are not newsworthy and Chelsea 

Manning is vilified for choosing to belong to the whole human race and for revealing 

the gory truth. 

Soon to be the erstwhile US President, Barack Obama has commuted Chelsea 

Manning’s sentence. Manning, a former soldier, leaked sensitive intelligence that had 

America in tailspin. She is now to be released on 17 May. Prior to the decision of 

Tuesday 17 January Manning had been the recipient of the longest ever sentence in 

the area of espionage and the leaking of information. To a very large extent Manning 

can thank the over 100,000 signatures of a petition for her release delivered to the 

White House last December. The petition, plus of course, the details of the crime she 

exposed must have caused Obama sleepless nights. Not surprisingly his pang of 

conscience has led to Chelsea Manning’s early release.  

There are many who feel betrayed that Manning is the beneficiary of 

presidential clemency. Among these are Arkansas Senator, Tom Cotton, whose bitter 

statement reads: 

"When I was leading soldiers in Afghanistan, Private Manning was 

undermining us by leaking hundreds of thousands of classified documents to 

WikiLeaks. I don't understand why the president would feel special compassion for 

someone who endangered the lives of our troops, diplomats, intelligence officers, and 

allies. We ought not (to) treat a traitor like a martyr." 
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It is clear that Iraqi lives are inconsequential and can be ignored. 

This kind of reportage is common wherever the interests of the USA and her 

allies appear endangered. In such cases interests far outweigh human life, especially 

when the lives lost are those of people other Western ones. This is the one big reason 

why Africa needs to work seriously for African reportage. Too many things happen 

and are either ignored or glossed over except when they happen to be African. A few 

examples should suffice to make the case. 

During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African 

people. I have fought against white domination, and I have fought against black 

domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all 

persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I 

hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared 

to die. 

Kenya is an interesting case with sons of the fathers on the stage. Jomo 

Kenyatta, the first President of independent Kenya was deputized by Oginga Odinga 

the author of ‘Not Yet Uhuru’. Ironically, Uhuru Kenyatta is on seat. The fathers 

became rivals after initially working together. The sons initially worked together but 

later split. Now they are sworn rivals and from an ethics point of view, are probably 

responsible for or complicit in the post-election violence that rocked Kenya in 2007. 

Are political dynasties in the making in Kenya? Only time can tell, but we wait to see 

if Africa’s scribes can take the gauntlet and be more analytical and less charitable 

with regard to the politics of the developed world. 

by: Seewell Mashizha 
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ДОДАТОК Б 

Анкетування 

Для визначення ефективності власних методів навчання майбутніх 

журналістів професійно орієнтованого англомовного писемного 

спілкування 

Запитання: 

1. Чи знаєте ви особливості журналістських жанрів та їх відмінності один 

від одного? - 1) так; 2) частково; 3) ні. 

2. Чи навчаєтесь ви презентувати інформацію в тому чи іншому жанрі 

журналістики? - 1) так; 2 ) частково; 3) ні. 

3. Чи знаєте ви композиційну структуру таких жанрів, як замітка, 

інформаційний звіт, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний 

репортаж. 1) так; 2) частково; 3) ні. 

4. Чи знаєте ви лінгвостилістичні засоби вираження жанрового мовлення 

англійською мовою зазначених вище жанрів? - 1) так; 2) частково; 3) ні. 

5.  Чи вмієте ви створювати тексти різних жанрів (замітка, інформаційний 

звіт, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний репортаж) ? - 

1) так; 2) частково; 3) ні. 

6. Чи навчалися ви створенню текстів різних жанрів (інформаційних, 

аналітичних) рідною мовою? - 1) так; 2) частково; 3) ні. 

7. Чи навчалися ви створювати тексти різних жанрів (замітка, 

інформаційний звіт, аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний 

репортаж) англійською мовою? - 1 ) так; 2) частково; 3) ні. 

8. Чи відчуваєте ви труднощі (структурно-композиційні, лексичні, 

граматичні) у створенні текстів різних жанрів англійською мовою? -1 ) 

так; 2) частково; 3) ні. 

9. Як ви вважаєте, ваші створені матеріали відповідають практично всім 

професійним вимогам, які висуваються для створення жанрових текстів ? 

1 ) так; 2) частково; 3) ні. 
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10. Як ви вважаєте, чи потрібно майбутнім журналістам уміти створювати та 

презентувати інформацію англійською мовою в різних жанрових текстах 

? - 1) так; 2) частково; 3) ні. 

11. Чи подобається вам методика, відповідно до якої вас навчають жанрового 

англійського мовлення? - 1 ) так; 2) частково; 3) ні. 
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ДОДАТОК В 

Отримані дані у ході тестування 

1. З особливостями журналістських жанрів та з їх відмінними ознаками 

один від одного знайомі – 45% опитаних; частково знають – 30%; не знають – 

25%. 

2. Навчаються презентувати інформацію в тому чи іншому жанрі 

журналістики – 30%, частково – 40%; не навчаються – 30%. 

3. Композиційну структуру таких жанрів, як: замітка, інформаційний звіт, 

аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний репортаж знають 25% 

опитаних; частково знають – 41%; не знають – 34%. 

4. Лінгвостилістичні засоби вираження жанрового мовлення англійською 

мовою, зазначених вище жанрів, знають –15% опитаних; частково знають – 

47%; не знають – 38%. 

5. Створювати тексти різних жанрів (замітка, інформаційний звіт, 

аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний репортаж) вміють – 36% 

опитаних; частково – 39%; не вміють – 25%. 

6. Створенню текстів різних жанрів (інформаційних, аналітичних) рідною 

мовою навчаються – 44% опитаних; частково – 40%; не навчаються – 16%. 

7. Створенню текстів різних жанрів (замітка, інформаційний звіт, 

аналітичний звіт, аналітичне інтерв’ю, аналітичний репортаж) англійською 

мовою  навчаються –12%;  частково – 21% опитаних; не навчаються – 67%.  

8. Труднощі (структурно-композиційні, лексичні, граматичні) у створенні 

текстів різних жанрів англійською мовою відчувають – 42% опитаних; 

частково – 36%; не відчувають – 21%. 

9. Створені матеріали відповідають практично всім професійним вимогам, 

які висуваються до створення жанрових текстів, вважають 8%; частково 

відповідають – 31%; не відповідають – 61%. 

10. Майбутні журналісти повинні вміти створювати та презентувати 

інформацію англійською мовою в різних жанрових текстах: так – вважають 

89%; частково – 11%; не повинні – 0%. 
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11. Методика, відповідно до якої навчають майбутніх студентів викладати 

інформацію у стилі різних жанрів є ефективною: так –  вважають 15%, 

частково – 20%; неефективною – 64%. 

 

 


