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Романов І.І. Методика диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання іноземних мов (германські 

мови). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2019; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

 

Метою дослідження було теоретично обґрунтувати, практично розробити та 

перевірити ефективність розробленої методики диференційованого навчання 

професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців. Таким чином, була встановлена актуальність 

самого дослідження, яка полягає в тому, що наша держава все більше інтегрується в 

європейський простір й виникає потреба у підготовці конкурентоспроможних та 

висококваліфікованих спеціалістів, зокрема й у сфері права. Тому, для підготовки 

висококваліфікованих та компетентних кадрів є потреба у диференціації процесу 

навчання, зокрема професійно орієнтованої лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців, оскільки рівень володіння іноземною мовою, 

мотивація, стилі когнітивної та навчальної діяльності кожного студента різні. Тож, 

незважаючи на те, що питання диференціації процесу навчання професійно 

орієнтованої лексичної компетентності в усному спілкуванні глибоко вивчається, ця 

проблема залишається розкритою не до кінця. Актуальність дослідження зумовлена 

потребою підготовки конкурентоспроможних і висококваліфікованих спеціалістів в 

умовах інтеграції України в європейський простір. 

Проаналізовано сучасний стан дослідженості питання навчання професійно 

орієнтованого усного спілкування майбутніх правознавців шляхом аналізу праць 

вітчизняних та іноземних науковців: визначено зміст комунікативної 

компетентності та його компоненти; виокремлено основні підходи до навчання 
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правознавців іноземної мови, (контекстний, компетентнісний, аксіологічний, 

ймовірнісний, ситуативний, системний, особистісно-діяльнісний, комунікативно-

орієнтований, контекстно-ситуативний, лінгвопедагогічний); визначено принципи 

навчання іноземної мови майбутніх юристів, які базуються саме на підходах до 

навчання,(принцип інтеграції, проблемності, індивідуальних внесків; принцип 

мовленнєво-розумової активності, індивідуалізації, функціональності, 

ситуативності, новизни; принцип ситуативно-тематичної організації іншомовної 

мовленнєвої діяльності студентів, професійно-орієнтованої іншомовної 

комунікативно-мовленнєвої ситуації, ясності ситуативно-тематичної цілі); 

окреслено методи навчання іноземної мови майбутніх юристів, (метод кейсу, метод 

програвання ролей у ситуації, мозковий штурм, проблемно-ділова гра, 

пояснювально-ілюстративний метод). 

У дослідженні визначено зміст лексичної компетентності в усному 

спілкуванні, а також основні засади та мету диференційованого навчання. 

Обґрунтовано методичні засади диференційованого формування лексичної 

компетентності в усному спілкуванні з використанням кейс-методу. Окрім того, 

розмежовано два близьких поняття – «диференціація» та «індивідуалізація» й 

визначено критерії відбору студентів для диференційованого навчання. Окрему 

увагу приділено визначенню поняття та ролі кейс-методу у формуванні лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців. 

Здійснено диференціацію кейсів з урахуванням рівня навченості студентів та 

очікуваного результату навчання, за змістом навчального процесу та наповненням 

навчальним матеріалом (фаховою лексикою, автентичними / адаптованими / 

напівавтентичними текстами, вправами і завданнями, комунікативними ситуаціями, 

в межах яких відбувається вивчення лексики). 

Визначено критерії відбору лексичного матеріалу та комунікативних ситуацій 

для навчання. Наголошено на етапах роботи з лексичним матеріалом. 

Розроблено вправи і завдання, які складають зміст та структуру кейсів. Вправи 

та завдання диференційовано за рівнями навченості. Також запропоновано та 

створено модель авторської методики, яка охоплює диференційовані цілі та 
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очікуваний результат навчання, суб‘єкти навчання; елементи навчання – мовні та 

мовленнєві; зміст навчання, підсистему вправ. Авторська методика складається з 

30 тематичних мікромодулів, у межах яких проектуються комунікативно-мовленнєві 

ситуації та використовуються певні тематичні групи лексики. Визначено критерії 

для оцінки результатів експерименту.  

Експериментально доведено ефективність авторської методики. Аналіз 

результатів, отриманих після зрізів за допомогою методу Т – Вілкоксона, довів, що 

рівень лексичної компетентності в усному спілкуванні студентів ЕГ після 

експериментального навчання покращився порівняно із попередніми результатами 

(перед експериментом). 

Окреслено методичні передумови ефективності диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців. 

Ключові слова: майбутні правознавці, лексична компетентність, усне 

спілкування, комунікативні ситуації, диференційоване навчання, кейс-метод, рівень 

навченості студентів. 
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ABSTRACT 

Romanov I.I. Methods of differentiated formation of English lexical 

competence in oral communication of future lawyers. – Manuscript.  

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Sciences. Research 

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic languages). – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2019; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

 

The purpose of the research covers theoretical j ustification, practical elaboration 

and verification of the effectiveness of the developed method of differentiated teaching of 

professionally oriented English lexical competence in the oral communication of future 

lawyers. Our state is integrating to the European space rapidly, so there is a dire need in 

training competitive and well-proficient specialists, in particular in the legal sphere, thus 

this matter is very topical. As follows, for the training of highly qualified and competent 

specialists there is a necessity to differentiate the learning process, in particular 

professionally oriented lexical competence in the oral communication of future lawyers, 

because the level of English proficiency, motivation, styles of cognitive and educational 

activity of each student are different.Therefore, despite the attention of scientists to the 

issue of differentiating the learning process of professionally oriented lexical competence 

in oral communication, still this problem remains open until the end. 

The current state of examination of the problem of law students‘ learning 

professionally oriented oral communication is outlined through the analysis of the 

scientific researches. Within this issue, the content of communicative competence and its 

components is determined, as well as the main approaches to the teaching English 

language by lawyers, namely: contextual, competence, axiological, probabilistic, 

situational, systemic, individual-occupational, communicatively-oriented, contextually-

situational, lingua pedagogical. The principles of teaching the foreign language of future 

lawyers, which are based on the approaches to the education are determined, namely: the 

principle of integration, problem and personal contributions; the principle of speech-
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mental activity, individualization, functionality, situationality, novelty; the principle of 

situational and thematic organization of students‘ foreign language activities, 

professionally oriented foreign language communicative-speech situation, clarity of the 

situational-thematic purpose, etc. Also, the methods of teaching foreign language of future 

lawyers, in particular: case-method, role-play game, brainstorm, problem-business game 

and explanatory-illustrative method, etc. are outlined. 

The content of lexical competence in oral communication, as well as the basic 

principles and purposes of differentiated learning are determined in the research. The 

methodological principles of differentiated formation of lexical competence in oral 

communication by using a case-method are demonstrated. In addition, two close concepts 

such as "differentiation" and "individualization" are distinguished and the criteria for 

selecting students for differentiated learning are defined. Particular attention is paid to the 

definition of the concept and the role of the case-method in the formation of lexical 

competence in the oral communication of future lawyers. 

The case differentiation is done with taking into account the level of students' 

learning and expected learning outcomes, according to the content of teaching and the 

content of educational materials. (professionally-oriented vocabulary, authentic / adapted / 

semi-authentic texts, exercises and tasks, communicative situations within which lexical 

learning is conducted). 

The criteria for selecting lexical material and communicative situations for studying 

are defined. The stages of working with lexical material are outlined. 

Exercises and tasks that make up the content and structure of cases are composed. 

Exercises and tasks are differentiated according to the level of proficiency. An authorial 

model of studying, which covers differentiated goals and expected results of teaching, 

subjects of studying, elements of studying – language and speech; content of studying, 

subsystem of exercisesis proposed. An authorial model consists of 30 thematic micro-

modules, within which the communicative-speech situations are projected and certain 

thematic groups of vocabulary are used. The criteria for evaluating the results of the 

experiment are determined. 
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The effectiveness of authorial model is experimentally proved. Analysis of the 

obtained results with the help of the T - Wilcoxon method showed that the level of lexical 

competence in the oral communication of the students of the experimenatal group after the 

experimental training improved in comparison with the results obtained before the 

experiment. 

The methodological prerequisites of the effectiveness of differentiated formation of 

English lexical competence in the oral communication of future lawyers were determined. 

Key words: future lawyers, lexical competence, oral communication, 

communicative situations, differentiated learning, case method, level of student‘s 

proficiency.  
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ВСТУП 

Стрімка інтеграція України в Європу вимагає проведення реформ в усіх 

сферах діяльності, зокрема в освітній та правничій. Реформування системи освіти 

передбачає ефективне навчання іноземних мов для підготовки 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних кадрів. Наразі всі зміни, які 

відбуваються в країні закріплюються відповідними законами та документами. Згідно 

одного із таких документів – Закону України «Про вищу освіту», відтепер вища 

освіта в Україні базується «на принципах загальної міжнародної інтеграції та 

інтеграції системи вищої освіти в європейський простір» [48]. Таким чином, система 

вищої освіти виходить на новий рівень. Відповідно до статті 4 закону України «Про 

Національну поліцію», «поліцейські можуть направлятись до міжнародних 

організацій іноземних держав з метою забезпечення координації співробітництва, а 

також залучатись до участі в міжнародних операціях з підтримки безпеки» [49]. 

Таким чином, підготовка майбутніх правознавців орієнтується і на навчання власне 

іншомовного усного мовлення. Відповідно до програм підготовки фахівців-

правознавців немовних закладів вищої освіти, зокрема Національної академії 

внутрішніх справ, одним із завданьвикладання іноземної мови є навчити усному 

спілкуванню, тобто сформувати англомовну компетентність в аудіюванні, 

монологічному та діалогічному мовленні. Невід‘ємною  складовою формування цих 

компетентностей є лексична компетентність.  

Дослідженням проблеми формування іншомовної лексичної компетентності 

займалось багато вітчизняних та зарубіжних вчених: В.О.Артемов, Л.В.Банкевич, 

І.В.Баценко, І.М. Берман, Н.С. Баляснікова, А.Є. Боковня, В.Д.  Борщовецька, 

В.А. Бухбіндер, Т.Б. Вепрева, Н.Г. Вишнякова, Д. Гарднер (D. Gardner.), Р. Гейрнс 

(R. Gairns), Н.І. Гез, Ю.В. Гнаткевич, Р. Елліс (R. Ellis), Н.П. Жовтюк, 

Ю.О. Жлуктенко, Р. Картер (R. Carter), В.С. Коростильов, Б.С. Лебединська, 

І.І. Липська, Є.В.Мірошниченко, Дж. Моліна (G. Molina), Ю.О. Семенчук, 

З.К. Соломко, О.Б. Тарнопольський, О.В. Чічкова, Н. Шміт (N. Schmitt). 

Зокрема, Т. Б. Вепрева вивчала навчання професійно орієнтованої лексики 

студентів немовних спеціальностей на основі інтегрованого курсу. 
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Л. В. Банкевич займався питанням навчання лексики та ролі тестування для 

перевірки ефективності формування лексичної компетентності; 

В.А. Борщовецька дослідила навчання англомовної фахової лексики студентів 

економістів; Н. Г. Вишнякова розглядала принципи відбору англомовної лексики; 

Н. П. Жовтюк  вивчала методику формування лексичної компетентності у майбутніх 

вчителів; В.С. Коростильов та Є. В. Мірошниченко опрацювали теоретичні засади 

навчання іншомовної лексики; З. К. Соломко – формування лексичної 

компетентності майбутніх юристів у самостійній роботі.  

Питаннями методики навчання термінології студентів немовних закладів 

вищої освіти займалися такі вчені: В.Д. Борщовецька, М.О.Бурлаков, 

О.О. Величко, Н.І. Говорова, Р. Дей (R. Day), Г.І. Іткіс, І. Краков‘як (I. Krakowiak), 

З.Е. Кузьменко, В.Ф. Мурзова, Н.С. Саєнко, Н.О. Сайгушева, С.Т. Семенова, 

О.Л. Тарасова, Р. Хоум (R. Holme). Ці науковці розглядали методику навчання 

фахової лексики, висвітлювали питання семантизації лексичних одиниць, способи 

формування лексичних навичок у студентів, вивчали методики для перевірки 

засвоєння студентами лексичних одиниць. 

Практика показує, що майбутні правознавці приходять з різним рівнем 

підготовки, мотивації, стилями навчальної та когнітивної діяльності, які 

враховуються в процесі навчання незначною мірою. Всі ці аспекти зумовлюють 

актуалізацію питання диференціації навчання. 

Питанням диференціації процесу навчання (тобто такої організації 

навчального процесу, при якій враховуються індивідуально-психологічні 

особливості, рівень підготовки, здібності, навички та вміння кожного окремого 

студента з метою розвитку та покращення цих здібностей, навичок та вмінь) у 

педагогіцізаймались Б. А. Богуславська, В. І. Гладких, Т.П. Дружченко, 

В.  М.  Осмоловська, А.Н. Саржанова, І. Є. Унт. Вивченням диференціації процесу 

навчання іноземної мови займались Н.В. Ахаєва, Л.В.Городнича, І.І. Деркач, 

Т.Я. Квасюк, В.П. Кузовлев, Л.В. Куценко, Т.П. Лисийчук, С.О. Мелікова, 

О.В. Наліткіна, С.Ю. Ніколаєва, Ю.В. Павловська, Дж. Петерсон (J. Peterson), 

З.К. Соломко, Л. Терріл (L. Terrill), Н.М. Тишко, К. Шанк (C. Shank) та інші. 
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Науковці дослідили деякі аспекти індивідуалізації, зокрема С.Ю. Ніколаєва та 

В.П.Кузовлев, вивчили процес індивідуалізації навчання; Т.Я. Квасюк, яка 

висвітлила індивідуалізацію процесу навчання студентів ВНЗ; Н.В. Ахаєва, 

О.В. Наліткіна, розглядали питання вирівнювального  навчання студентів немовних 

спеціальностей; Т.П. Лисийчук досліджувала індивідуалізацію навчання 

іншомовного читання студентів немовних спеціальностей; Н.М. Тишко вивчала 

питання методики диференційованого навчання англомовного читання майбутніх 

інженерів; Л.В. Городнича досліджувала диференційоване навчання школярів 

аудіюванню; Ю. В. Павловська розглядала методику індивідуалізації навчання 

професійно орієнтованого писемного мовлення; Л.В. Куценко розглядала 

індивідуалізацію процесу навчання студентів фізкультурного профілю іноземній 

мові. 

Таким чином, для підготовки висококваліфікованих кадрів виникає потреба у 

диференціації процесу навчання професійно орієнтованої лексичної компетентності 

в усному спілкуванні майбутніх правознавців. Отже, недостатня дослідженість 

вищезазначених проблем та відсутність розроблених комплексів вправ для 

диференціації процесу навчання майбутніх правознавців професійно орієнтованої 

лексичної компетентності в усному спілкуванні зумовлює актуальність 

дослідження.  

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

дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (державний 

реєстраційний номер 16БФ044-01). Тему дисертації затверджено Міжвідомчою 

Радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні НАПН України (протокол № 3 від 29 березня 2016 р.), перезатверджено 

вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (протокол № 6 від 22 січня 2019 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, практично розробити та 

перевірити ефективність розробленої методики диференційованогонавчання 
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професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців. 

Мета дослідження вимагає вирішення наступних завдань:  

1) дослідити сучасний стан розвитку питання навчання професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх правознавців як предмет лінгводидактичних 

досліджень; 

2) конкретизувати зміст англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців; 

3) окреслити методичні засади диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-технології; 

4) визначити мету диференційованого навчання англійської лексики в 

усному спілкуванні майбутніх юристів;  

5) здійснити добір лексичного матеріалу та комунікативних ситуацій у 

межах диференційованого навчання майбутніх юристів; 

6) розробити зміст і структуру кейсів для диференційованого навчання 

англійської лексики в усному спілкуванні майбутніх юристів; створити модель 

процесу диференційованого навчання; 

7) експериментально перевірити ефективність розробленої методики, 

встановити методичні передумови ефективності методики диференційованого 

формування лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх юристівз 

використанням кейс-технології. 

Об’єктом дослідження є процес навчання іноземної мови майбутніх 

правознавців у закладах вищої освіти України. 

Предметом дослідження є  методика диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-технології. 

Гіпотеза дослідження: ефективність диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавців буде високою за таких умов: об‘єднання студентів у диференційовані 
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групи за рівнемнавченості, визначення для кожної диференційованої групи цілей, 

очікуваного результату навчання, кейсів (диференційованих за семантичними 

групами лексики та комунікативно-мовленнєвими ситуаціями їх використання, 

текстами, вправами відповідно до рівня навченості та поставлених цілей); 

застосування моделі процесу навчання, яка охоплює 30 мікромодулів; організації 

навчального процесу на основіінтегративно-диференційованого, компетентнісного, 

комунікативно-діяльнісного підходів. 

Методи дослідження: теоретичні методи – аналіз, узагальнення та 

систематизація наукових джерел з педагогіки, психолінгвістики та методики 

навчання іноземних мов для вивчення стану дослідженості проблеми,змісту 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні, теоретичних засад 

диференційованого навчання; цілей та змісту навчання; метод моделювання – для 

розроблення моделі процесу диференційованого формування у майбутніх 

правознавців лексичної компетентності в усному спілкуванні; емпіричні методи: 

анкетування фахівців-правознавців з метою визначення типових комунікативно-

мовленнєвих ситуацій; експериментальне навчання з метою перевірки ефективності 

авторської методики; статистичні методи опрацювання даних – Т-критерій 

Вілкоксона та однофакторний дисперсійний аналіз – для якісного й кількісного 

аналізу результатів експерименту. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб‘єкти – студенти/курсанти першого курсу спеціальності «Право» Національної 

академії внутрішніх справ. В експерименті взяли участь 65 студентів/курсантів.  

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Методика диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців ґрунтується на засадах 

інтегративно-диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного 

підходів й реалізується на принципах єдності змістового та процесуального аспектів 

диференціації, адаптаційно-розвивального характеру інтеграції та диференціації, 

психологічної комфортності та мотиваційного характеру навчання, професійного 

спрямування процесу навчання, єдності диференціації та інтеграції, системності, 
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спадкоємності, результативності навчання, освітньої та ринкової конгруентності, 

комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми іншомовної 

лексики, автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності навчання 

лексики, інформаційного розриву. 

2.  Англомовна лексична компетентність в усному спілкуванні майбутніх 

правознавціввизначається як системна динамічна взаємодія знань парадигматичних 

та синтагматичних відношень лексичних одиниць іноземної мови, навичок 

вживання лексичних одиниць в усному мовленні, здатність та готовність 

використовувати лексичні одиниці в продукуванні монологічного та діалогічного 

фахового юридичного мовлення. Предметом навчання у межах визначеної 

компетентності є такі лексичні групи: загальнорозмовна лексика, яка вживається в 

загальноприйнятих значеннях, кліше, фразеологічні сполуки, семантично 

спеціалізовані слова загальної мови (терміновані слова), загальнонаукові терміни, 

терміни загальної юридичної практики, терміни з суміжних наук, терміни з різних 

галузей права,  – які вживаються в декларативних, комісивних, інтерогативних, 

ін‘юнктивних, реквестивних, адвіситивних ситуаціях професійного мовлення 

майбутніх правознавців. 

3. Диференційоване формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-методу полягає у 

розподілі студентів спеціальності «Право» за диференційованими групами – за 

рівнем навченості (тобто сформованості лексичної компетентності в усному 

спілкуванні), у визначенні цілей та очікуваного результату навчання, окресленні 

змісту навчання, підсистеми вправ і завдань, видів кейсів, їх наповнення, прийомів 

роботи з кейсами. 

4. Кейс-метод у формуванні лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців визначено як технологію навчання, яка охоплює методично 

організовані навчальні матеріали (лексичні одиниці та їхні парадигматичні й 

синтагматичні відношення, фахово орієнтовані друковані тексти, аудіо-, 

відеоматеріали, які відображають ситуації комунікативної професійної діяльності 

майбутніх правовиків, матеріали, які репрезентують синтагматику та функційність 
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відповідної лексики, лексичні вправи та завдання), які орієнтовані на самостійне 

опанування фаховими знаннями, лексичними знаннями та навичками, 

комбінованими в уміння усного спілкування, на вирішення завдань лінгвістичного 

характеру, пов‘язаних із функціонуванням лексики у мові й мовленні. 

5. Матеріали кейсів диференційовані за рівнями сформованості лексичної 

компетентності у студентів на початку першого курсу. Типовими є рівні А2, В1, 

В1+. До цих рівнів визначено диференційовані цілі, зміст та очікуваний результат. 

Відповідно, матеріали кейсів диференційовано за семантичними групами лексики, 

що є предметом навчання; за глибиною вивчення терміноконцептів, за ступенем 

адаптованості / автентичності текстів; за комунікативно-мовленнєвими ситуаціями 

та домінантними функціональними типами мовлення. Для забезпечення 

перманентного розвитку лексичної компетентності, а також створення умов обрання 

власної навчальної траекторії для студентів з рівнями навченості А2, В1 розроблено 

диференційовані варіанти завдань у межах одного кейсу. 

6. Методичними передумовами ефективності диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців є проведення на початку навчання діагностики англомовних лексичних 

знань та навичок в усному спілкуванні, створення диференційованих груп та 

регулювання їхнього складу, диференційоване планування цілей,  змісту навчання 

та очікуваного результату, створення та упровадження в навчальний процес 

диференційованих кейсів та диференційованих варіантів завдань у межах одного 

кейсу, тривалість навчання, рефлексія студентів, організація процесу навчання  на 

засадах інтегративно-диференційованого, компетентнісного, комунікативно-

діяльнісного підходів, а також з дотриманням низки дидактичних та методичних 

принципів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше теоретично 

обґрунтовано, практично розроблено та експериментально перевірено методику 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-технології на засадах 

інтегративно-диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного 
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підходів; здійснено диференціацію цілей та змісту навчання лексики для різних за 

початковим рівнем  навченості груп; розроблено диференційовані кейси та варіанти 

завдань у межах одного кейсу (диференційовано лексичні одиниці, комунікативно-

мовленнєві ситуації, тексти для самостійної роботи, вправи залежно від рівня 

навченості студентів); встановлено методичні передумови ефективності авторської 

методики; вдосконалено зміст англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців; подальшого розвитку набула методика 

диференційованого навчання іноземної мови. 

Практичне значення полягає в розробці комплексів вправ для формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-технології; у створенні моделі формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-технології; у розробленні та впровадженні в 

навчальний процес навчального посібника «Englishforlawenforcers». Результати 

дослідження можуть бути використані у процесі укладання підручників та 

навчальних посібників з англійської мови для юристів, підручників та навчальних 

посібників з методики навчання іноземних мов, під час викладання дисциплін з 

методики навчання іноземних мов.  

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Інституту 

Управління державної охорони України Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (акт впровадження від 05.07.2018) та Національної академії 

державного управління при Президентові України (акт впровадження від 

07.02.2019). 

Апробація результатів дослідження. 

Основні результати роботи оприлюднено на 13 конференціях, з яких – 

6 міжнародних: «Наукова дискусія: теорія, практика інновації» (Київ, 2016), 

«Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного 

застосування» (Миколаїв,2016), «Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і 

практика» (Одеса, 2016), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ,2016), 

«Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2017), «Сучасний вимір психології та 
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педагогіки» (Львів, 2018); одна всеукраїнська: «Наукові досягнення, відкриття та 

шляхи розвитку педагогічної науки» (Запоріжжя, 2018); 6 міжвузівських: 

«Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування» (Київ, 

2016), «Issues of application of English language in teaching of criminal legal disciplines» 

(Київ, 2016), «Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності» (Київ, 2016), «Інтерактивні освітні технології та їх 

роль у формуванні іншомовної комунікативної компетентності»  (Київ, 2017), 

«Застосування іноземної мови при викладанні кримінально-правових дисциплін» 

(Київ, 2017), «Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного 

спрямування» (Київ, 2018), «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних 

органів та фахівців із права» (Київ, 2018). 

Список публікацій. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 20 одноосібних працях, із них 5 – у фахових виданнях 

України, затверджених МОН, 2 – у зарубіжних періодичних наукових виданнях, 13– 

у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації складає 233 сторінки. Основний текст дисертації викладено на 

189 сторінках. Список використаних джерел налічує 224 найменування, у тому числі 

50 іноземними мовами. Дисертацію ілюстровано 7 таблицями та 1 рисунком. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ 

СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ 

 

У першому розділі описано стан дослідженості проблеми навчання 

професійно орієнтованого спілкування майбутніх правознавців; окреслено зміст  

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні, а також обґрунтовано 

методичні засади диференційованого формування лексичної компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-технології. 

 

1.1. Навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх 

правознавців як предмет лінгводидактичних досліджень 

 

У дослідженні проблеми навчання професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх правознавців набуто певного досвіду. Проаналізуємо стан дослідженості 

проблеми за останні 25 років, які знаменуються стрімкими змінами в підходах, 

методах, технологіях навчання. 

Методику формування навичок та вмінь іншомовного мовлення майбутніх 

правознавців досліджували Н.В. Абрамова (формування культури іншомовного 

ділового спілкування студентів-юристів), Є.В. Алєксандрова (методика формування 

професійно-орієнтованої лексичної компетентності у студентів юридичних 

спеціальностей), Н.В. Алонцева (навчання юристів-міжнародників продукуванню 

професійно орієнтованих автентичних текстів), Ж.В. Глотова (формування 

професійної іншомовної компетентності у студентів-юристів у процесі навчання), 

Н.О. Дацун (білінгвальна підготовка майбутнього юриста як професійної мовної 

особистості), Т.П. Дружченко (методика диференційованого навчання майбутніх 

юристів англійського усного монологічного мовлення), Я.О. Дьячкова (навчання 

англомовного говоріння майбутніх правознавців засобами веб-квесту), І.Ю. Єссіна 

(розвиток іншомовного писемного мовлення майбутніх юристів), С.Є. Зайцева 
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(формування комунікативної компетентності студентів юридичних спеціальностей у 

процесі навчання іноземної мови), К.С. Кіктєва (методика формування іншомовних 

міжкультурних умінь писемного мовлення юристів), С.Е. Кіржнер (навчання усного 

професійно спрямовaного aнгломовного монологічного мовлення з використaнням 

aвтентичної відеофоногрaми), Г.О. Кіченко (методика навчання професійно-

орієнтованого іншомовного спілкування студентів-юристів за допомогою 

мультимедійних презентацій), І.І. Крузе (професійно-орієнтований мовний портфель 

як інтегральна технологія іншомовної освіти студентів-юристів), М.М. Лаврененко 

(професійно-орієнтоване навчання англійської мови студентів молодших курсів 

юридичних факультетів), Н.О. Лобашова (проектування професійно орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування студентів-юристів), Л.Г. Мєдвєдева (методика 

формування у майбутніх юристів професійно-орієнтованого іншомовного 

тезауруса), О.Л. Прохорова (педагогічні засоби управління самостійною роботою 

студентів-юристів ЗВО), І.О. Сисоєва (навчання студентів-юристів інтерпретації 

англомовних юридичних концептів), Т.П. Фролова (формування умінь іншомовної 

діалогічної мовленнєвої діяльності майбутніх юристів), В.В. Черних  (метод 

проектів у навчанні іноземної мови студентів ЗВО юридичних спеціальностей), 

С.Д. Циренжапова (інтерактивне навчання як засіб формування іншомовної 

комунікативної компетентності майбутніх юристів). 

Серед основних здобутків у галузі навчання іноземних мов майбутніх юристів 

є окреслений зміст та склад комунікативної компетентності. Науковці, зокрема, 

виділяють такі її компоненти: мотиваційний, когнітивний, процесуальний, 

рефлексивний компоненти та компетентності, які входять до складу комунікативної 

(лінгвістична, соціальна, соціокультурна, стратегічна, дискурсивна, 

лінгвопрофесійна) [144]; предметні та комунікативні знання, мовленнєві навички та 

уміння; знання, уміння та здатність вирішити специфічні завдання, характерні для 

професійної діяльності юристів різних юридичних систем [30]; психологічний, 

методичний, лінгвокомунікативний та професійно-прикладний компоненти [30]; три 

типи умінь діалогічного мовлення (у межах проблеми навчання діалогічного 

мовлення) – мовленнєві прості уміння породжувати діалогізований мікромонолог 
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через формування тематично пов‘язаних інформаційних одиниць по темі; 

породжувати діалогізований мікромонолог по основному типу: «доказ / 

обґрунтування», часткове чи повне спростування тощо; мовленнєві складні уміння 

(брати участь у монотематичному діалозі з породженням мікромонологів за простою 

моделлю, здійснювати діалогічне спілкування в ситуації) [143]; структурний 

(когнітивний, мотиваційно-ціннісний, рефлексивний) та функціональний 

(перцептивний, мовленнєвий / власне комунікативний, інтерактивно-практичний) 

компоненти[47]; мотиваційний, лінгвокомунікативний, організаційнийта 

професійно-прикладний компоненти [104]; аксіологічний, когнітивний, діяльнісний 

[38]. Підсумовуючи, констатуємо, що комунікативна компетентність майбутнього 

юриста, за описами науковців, має інтегрований характер – з юридичним фахом та 

соціокультурним контекстом мови та культури, що вивчаються. 

Окреслено основні підходидо навчання юристів іноземної мови. Для 

формування професійної іншомовної компетентності в цілому у студентів-юристів 

обґрунтовано доцільність застосовування андрагогічного, контекстного, 

компетентнісного, аксіологічного, імовірнісного, ситуативного, задачного, 

особистісно-діяльнісного [30]; системного, комунікативно-орієнтованого, 

контекстно-ситуативного, лінгвопедагогічного [47]; особистісно-діяльнісного [72]; 

компетентнісного підходів [38]. Для навчання інтерпретації англомовних 

юридичних концептів– компетентнісний [132]; для формування умінь іншомовної 

діалогічної мовленнєвої діяльності майбутніх юристів – особистісно-діяльнісний, 

компетентнісний та комунікативний [143]; системний, контекстний, функціонально-

діяльнісний, особистісно-діяльнісний та комунікативно-когнітивний підходи (в 

аспекті навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів-

юристів за допомогою мультимедійних презентацій) [61]; диференційований, 

комунікативний, компетентнісний– для диференційованого навчання майбутніх 

юристів монологічного мовлення [40]; у процесі використання професійно-

орієнтованого мовного портфеля як інтегральної технології іншомовної освіти 

студентів-юристів обґрунтовано доцільність застосуваннязнаннєвого, особистісно-

орієнтованого, функціонального, культурологічного та компетентнісного підходів; 
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білінгвальну підготовку майбутнього юриста як професійної мовної особистості 

варто здійснювати на засадах інтегративного та  лінгво-риторичного підходів [37]; 

міждисциплінарний та модульний підходи – для управління самостійною роботою 

[104]. Отже, як показує аналіз наукових праць, провідними у навчанні іноземної 

мови майбутніх юристів є компетентнісний, системний, комунікативний 

(комунікативно-орієнтований), комунікативно-діяльнісний, контекстний 

(контекстно-ситуативний), особистісно-діяльнісний, диференційований, 

інтегративний підходи. 

Окреслені підходи реалізуються за низкою принципів навчання іноземної 

мови майбутніх юристів. Доведено, що формування професійної іншомовної 

компетентностів цілому здійснюється на основіпринципів інтеграції, проблемності, 

індивідуальних внесків [30]; принципів мовленнєво-розумової активності, 

індивідуалізації, функціональності, ситуативності, новизни [47]; принципів 

ситуативно-тематичної організації іншомовної мовленнєвої діяльностістудентів; 

професійно-орієнтованої іншомовної комунікативно-мовленнєвої ситуації, ясності 

ситуативно-тематичної цілі; професійно-орієнтованої іншомовної комунікації; 

результативності конкретизації навчального матеріалу, рольового співвідношення 

інваріантного та професійно-орієнтованого компонентів спілкування в ігровому 

просторі, самореалізації студентів у формі професійно-орієнтованих діалогів 

іноземною мовою; конкретизація іноземного професійного матеріалу в процесі 

комунікації [72]. 

Формування іншомовних міжкультурних умінь писемного мовлення юристів 

здійснюється на основі принципів формування міжкультурної компетентності в 

писемному мовленні: принцип орієнтації на вимоги, пред‘явлені до юристів у плані 

володіння вміннями міжкультурного спілкування та на професійні інтереси 

студентів; принцип урахування вікових психологічних особливостей студентів; 

принцип залучення в навчальний посібник / підручник вправ та текстів, 

призначених для формування всіх компонентів міжкультурної комунікативної 

компетентності; орієнтації на багаторівневість при формуванні міжкультурної 

комунікативної компетентності, використання автентичних іноземних текстів [57]. 
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Обгрунтовано доцільність здійснення навчання іншомовного діалогічного мовлення 

на засадах принципів тематичної цілісності, професійно-інформативної значимості, 

автентичності, предметної зв'язаності, функціональної обумовленості, мовної 

функціонально-семантичної системності, синонічності та кількісної достатності 

[143]; здійснення білінгвальної підготовки майбутнього юриста (на засадах 

інтегративного та  лінгво-риторичного підходів) на основі лінгво-риторичного, 

білінгвального, соціоміжкультурного, професійно-особистісного принципів [37]. У 

межах міждисциплінарного та модульного підходів до організації самостійної 

роботи у навчанні іноземної мови варто застосовувати принципиуніверсальності, 

технологічності, проблемності, варіативності, гнучкості, спільної діяльності та 

діалогічного спілкування [104]. Навчання іноземної мови методом проектів 

здійснюється на основі загальнодидактичних принципів (принцип бінарного 

моделювання, принцип діяльності та самостійності, принцип структурної системи), 

ігрові (принцип діалогічного спілкування та взаємодії партнерів по грі, принцип 

виконання ролей) та принципи відбору змісту навчання: принцип автентичності, 

принцип комунікативної цінності, принцип тематичної маркованості [145]. 

Окреслені науковцями принципи навчання є релевантними предмету та цілям 

навчання, орієнтованими на врахування професійних та індивідуальних потреб 

студентів, на мотивування студентів до комунікативної діяльності шляхом 

створення відповідних ситуацій мовлення; на поєднання фахового мовлення з 

юридичним фахом, на залучення студентів до активної мовленнєвої діяльності та 

використання автентичного мовлення. 

У визначенні методів навчання майбутніх юристів іноземної мови науковці 

так само не знаходять спільних поглядів, і це закономірно, оскільки вибір методу є 

релевантним цілям та предмету навчання. Для навчання говоріння Т.П. Дружченко 

пропонує застосовувати метод вправляння та  метод проектів [40]; Т.П. Фролова– 

методи проектів, рольової гри [143], Я.О. Дьячкова – веб-квест. Для навчання 

професійно-орієнтованого іншомовного спілкування студентів-юристів за 

допомогою мультимедійних презентацій Г.О. Кіченко застосовує метод 

ситуативного аналізу, метод «інциденту», метод розбору кореспонденції, метод 
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програвання ролей у ситуації, мозковий штурм, проблемно-ділову гру, 

пояснювально-ілюстративний метод при використанні мультимедійних презентацій 

[61]. Методи типізованих ситуацій, кейс-метод, метод аналізу інцидентів, метод 

проектів, баскетметод, навчання діями слід застосовувати, за висновками 

Н.В. Алонцевої при навчанні юристів-міжнародників продукування професійно-

орієнтованих автентичних текстів  [8]. Дебати, рольові та ділові ігри, вільний діалог-

полілог, діалог-дискусія, проекти, презентації, тематичні та позиційні дискусії на 

професійні теми, кейс-метод, мозковий штурм, аналіз міжкультурного спілкування, 

культурна адаптація, ситуативні та наскрізні імітаційні ігри з професійною 

спрямованістю, декламація віршів, інсценування – усі ці методи є ефективними для 

інтерактивного формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

юристів [144]. У формуванні професійної іншомовної компетентності у студентів-

юристів Ж.В. Глотова застосувала проблемний метод  і метод проектів [30]. При 

застосуванні мовного портфелю як інтегральної технології іншомовної освіти 

студентів-юристів варто, услід за І.І. Крузе, застосовувати метод проектів, а для 

формування професійно-орієнтованого іншомовного тезауруса – метод рольової гри 

(за Л.Г. Мєдвєдєвою) [82]. Підсумовуючи, констатуємо, що більшість науковців 

схиляються до вибору інтерактивних методів, а також методів, які передбачають 

взаємодію студентів під час навчання. 

Розроблено низку засобів навчання: презентації зі сценарієм, навчальна 

презентація, інтерактивна презентація, які складаються з поетапних графічних опор, 

спрямованих на формування умінь професійно-орієнтованого спілкування 

майбутнього юриста [61], вербальні та невербальні опори для здійснення 

монологічного мовлення [40], систематизовані таблиці, які слід використовувати під 

час читання [6]; вправи з мовною домінантою, вправи з мовленнєвою домінантою, 

вправи з соціокультурною домінантою [57]; умовно мовленнєві вправи, мовленнєві 

вправи, комунікативно-мовленнєві вправи [143]; правові документи; логіко-

структурні засоби наочності (схеми, блок-схеми, таблиці), комунікативні 

професійно-орієнтовані завдання:програмовані, логіко-пошукові, дослідницькі 
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[104]; автентичні тексти, які містять професійно цінну інформацію, орієнтовані на 

активне вирішення професійних завдань [82]. 

Варті уваги комунікативно-мовленнєві ситуації юристів, представлені в 

наукових дослідженнях. Науковці, зокрема, одностайні у визначенні соціальних 

ролей: юрист – клієнт – юрист, юрист – громадянин. Серед типових комунікативних 

ситуацій виділяють: «консультація працівника», «звільнення», «сімейне право», 

«трудове право», «право на спадок», «публічне право», «міжнародне право»; 

пояснення / тлумачення (власне розуміння, тлумачення об'єкта); розгорнуті відповіді 

на питання викладача, повідомлення на основі прочитаного і підготовка у жанрі 

повідомлення-презентації (для монологічного мовлення) [40]; укладання 

(написання) міжнародного договору [8]; діалог-обговорення або інтерв‘ю з метою 

одержання, уточнення, доповнення інформації та обміну нею, дискусія, суперечка з 

метою виявлення думок, поглядів, позицій на розвиток подій та процесів, на 

характер явищ і дій суб'єктів; ситуації робочих зустрічей, форумів з метою 

прийняття рішень, планів або програм [143]; ситуації соціально-побутового 

спілкування й соціальної взаємодії, ситуації соціального, мовленнєвого етикету, 

ситуації ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, ситуації ділового 

спілкування [47]; відстоювання своєї точки зору, обговорення умов законопроектів, 

умов договору, доручення, довіреність, спадок, місце спілкування: нотаріальна 

контора, фірма, судове засідання  [72]. Особливо системно ситуаціїусного 

монологічного мовлення окреслила С.Е. Кіржнер, яка виділила дві сфери: 

адміністративно-правову й професійно-трудову. Типовими ситуаціями усного 

іншомовного професійного спілкування юристів у межах цих сфер є: надання 

юридичної консультації іноземним громадянам; встановлення та підтримання 

міжособистісних стосунків із зарубіжними партнерами; нарада із зарубіжними 

колегами; участь у наукових конференціях за кордоном; допит свідків (у випадку 

порушення закону іноземцями); захист інтересів особи / організації в суді 

(наприклад, у Європейському суді з прав людини); публічний виступ юриста на 

мітингу з метою правової пропаганди серед іноземних громадян в Україні. Ці 

ситуації охоплюють такі комунікативні наміри: з‘ясувати,  проаналізувати, 
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пояснити, оцінити, порадити, заохотити, довести (переконати), представити 

інформацію, обговорити, уточнити, узгодити, унаочнити (навести приклади), 

узагальнити, обґрунтувати точку зору, закликати до дій [62]. Визначені ситуації 

властиві переважно продуктивному мовленню, хоча деякі з них передбачають 

поєднання рецептивного та продуктивного мовлення (наприклад, діалог-

обговорення, інтерв‘ю, обговорення умов законопроектів, умов договору. Типові 

комунікативні ситуації охоплюють чималий (проте невичерпний) спектр 

громадянської та адміністративної діяльності майбутніх юристів і є релевантними 

нашому дослідженню. 

Важливим напрацюванням у галузі методики навчання іноземних мов 

майбутніх юристів є розроблені педагогічні умови, які забезпечують 

ефективність навчального процесу. Тож якісному навчанню професійно- 

орієнтованого іншомовного спілкування студентів-юристів за допомогою 

мультимедійних презентацій сприяє використання системи іншомовних професійно-

орієнтованих комунікативних задач; спеціальна побудова та подача текстового 

професійно-орієнтованого матеріалу; використання навчальних можливостей аудіо- 

/ відео матеріалів; здійснення диференціації іноземної освіти майбутніх юристів; 

розробка та реалізація в навчальному процесі спецкурсів [61]; запорукою якості 

диференційованого навчання майбутніх правознавців монологічного мовлення є 

створення мобільних диференційованих груп за критеріями базового рівня 

володіння мовою та рівня самостійності (автономності), диференціації цілей та 

змісту навчання, функціональних типів монологів, видів вправ і завдань та способів 

їх виконання, а також ступеня самостійності їх виконання, дотримання етапності 

процесу навчання [40]. Умовами ефективності формування професійно-орієнтованої 

лексичної компетентності у студентів юридичних спеціальностей Є.В. Алєксандрова 

визначила такі: мотивація студентів; новизна та автентичність навчального 

матеріалу; графічна наочність; самонавчання, потреба в диференціації навчання [6], 

а продукуванню професійно орієнтованих автентичних текстів (за висновками 

Н.В. Алонцевої) сприяє дотримання загальнодидактичних та методичних принципів 

навчання; орієнтація викладача на навчання функціональним умінням у процесі 
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здійснення іншомовного спілкування, використання методів, способів навчання, 

спрямованих на формування достовірного інтерактивного контексту у студентів, 

створенняпозитивного комунікативного клімату в процесі навчання, врахування 

особливостей ділового спілкування (у процесі навчання юристів-міжнародників 

писемного мовленння) [8]. Ефективне інтерактивне навчання у процесі формування 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх юристів потребує 

професійної спрямованості навчання іноземної мови, що охоплює створення 

квазіпрофесійних ситуацій на навчальних заняттях, реалізації особистісно-

діяльнісного підходу, здійснення міжпредметної інтеграції, формування у студентів 

мотивації інтеграції, що уможливлює переведення студента в позицію суб‘єкта 

діяльності [144]. При формуванні професійної іншомовної компетентності у 

студентів-юристів Ж.В. Глотова доводить потребу у висуненні в якості цілей 

навчання іноземної мови професійних іншомовних компетентностей за 

спеціальністю юридичного профілю; застосуванні, відборі та структуруванні змісту 

навчального матеріалу з іноземної мови з урахуванням специфіки майбутньої 

професійної діяльності юристів в умовах міжнародного співробітництва; 

застосуванні методів та форм навчання, що реалізують закони розвитку здібностей, 

необхідних для оволодіння іншомовними компетентностями; у розробленні 

діагностичного інструментарію для моніторингу іншомовноїпрофесійної 

компетентності[30]. С.Є. Зайцева зазначає, щопотрібнорозвивати особистісні й 

професійні якості, використовувати контекстно-ситуативний підхід, навчати на 

основі комунікативних вправ [47], а Д.І. Демченко вказує на необхідність 

забезпечення іншомовної професійної спрямованості процесу навчання, виховання й 

організації самостійної роботи студентів вищого юридичного навчального закладу; 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в освітньому середовищі 

в процесі оволодіння студентами іноземною мовою; впровадження особистісно-

орієнтованих діалогових, ігрових технологій у процесі формування професійної 

іншомовної компетентності студентів – майбутніх юристів [38]. 

Для якісної білінгвальної підготовки майбутнього юриста як професійної 

мовної особистості варто звертати увагу на пріоритетність освоєння соціокультурної 
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лексики як ядра зовнішньокультурних мовних одиниць під час формування 

підструктур вторинної мовної особистості; «озброєння» студентів-білінгвалів 

типологією мовних та мовленнєвих помилок; системну організацію практики 

мовленнєво-розумової діяльності тих, хто навчається, у різних режимах, формах, 

стилях, типах та жанрах мовлення на інтегративній JIP-базі; застосування 

проблемних питань та ситуацій з області юридичної теорії та практики на заняттях з 

англійської мови, рольова гра; білінгвальне діагностування та моніторинг у 

навчальному процесі; узгодження підсистем аудиторної та позааудиторної, 

фронтальної, групової та індивідуальної роботи студентів, координування 

змістовних блоків освітнього процесу [37]. Під час  організації самостійної роботи в 

навчанні іноземної мови ефективність навчального процесу зумовлюєрозроблення 

модульної конструкції змісту навчальної дисципліни «Іноземна мова»; застосування 

комплексу іншомовних професійно-орієнтованих завдань; використання логіко-

структурних засобів наочності (схеми, блок-схеми, таблиці та ін.) як способу 

компонування змісту навчальних елементів модуля; здійснення педагогічного 

управління самостійною роботою майбутніх юристів в навчальних групах, 

укомплектованих на основі мотиваційного вибору студентів [104]. Отже, науковці 

визначають різні педагогічні умови, що сприяють якісному опануванню іноземної 

мови. Варто відзначити, що низка вчених наголошує на потребі диференційованого 

навчання, хоча це питання на нашу думку, вирішено належним чином лише в працях 

Т.П. Дружченко. 

По-різному визначають етапи формування навичок та вмінь: мотиваційно-

ознайомлювальний, абсолютної детермінації, природньої детермінації (у навчанні 

лексики) [61]; робота в аудиторії з викладачем з використанням методично 

систематизованої таблиці і перекладних методів семантизації; робота в аудиторії з 

викладачем, навчання самостійно працювати з професійно-орієнтованою 

юридичною лексикою в процесі читання з використанням безперекладних методів 

семантизації; самостійна робота студентів в аудиторії під керівництвом викладача з 

використанням методично систематизованої таблиці; самостійна робота студентів в 

аудиторії під керівництвом викладача з використанням методично систематизованої 



32 

таблиці, яку вони розробили самостійно; самостійна робота за розробленою 

власноруч таблицею в позааудиторний час [6]; написання проекту тексту; 

редагування тексту (навчання юристів продукування професійно-орієнтованих 

автентичних текстів) [8]; лексико-граматичний (формується лексичний та 

граматичний багаж, а також мотиви до вивчення мови), соціально-культурний 

(формується уявлення про культуру, побут, історію народів, тощо), особистісно-

професійний етап (формування навичок і вмінь комунікації, удосконалення 

індивідуальної стратегії іншомовної комунікативної поведінки. На кожному етапі 

відбувається інтегрування процесу навчання мови фаховими правовими 

дисциплінами [144]; підготовчий, тренувальний, продуктивний [47]. У навчанні 

монологічного мовлення виділяють підготовчий, репродуктивний, рецептивно-

продуктивний, продуктивний [62]; дотекстовий, текстово-репродуктивний, 

продуктивний  [40]. Більшість науковців залишаються одностайними в дотриманні 

послідовності в навчанні іноземної мови: формування лінгвістичних, предметних 

знань, формування мовленнєвих навичок, комбінування навичок в уміння. 

Актуальними в контексті нашого дослідження є результати наукового пошуку 

Л.Г. Мєдвєдєвої, яка досліджувала методику формування професійно- орієнтованого 

англомовного тезауруса у майбутніх юристів. Дослідниця, зокрема, визначає, що 

професійно-орієнтований іншомовний тезаурус студентів юридичної спеціальності є 

суб'єктивним відображенням юридичної картини світу через оволодіння понятійним 

апаратом шляхом розширення та активації професійного інформаційного поля. До 

лінгводидактичних особливостей професійно-орієнтованого іншомовного тезауруса 

студентів юридичної спеціальності належать його системність, багаторівневість, 

багатоаспектність, поліфункціональність та ієрархічна організація. Сформованість 

такого тезауруса оцінюються на підставі здатності студентів виділити істотні ознаки 

понять, аналізувати різні ракурси осмислення понять, усвідомлено використовувати 

поняття в альтернативних контекстах, самостійно вибудовувати зміст поняття та 

підвищувати ступінь його узагальненості при опануванні правової картини світу; 

ефективне формування іншомовного професійно-орієнтованого тезауруса студентів 

юридичної спеціальності залежить від системного використання автентичних 
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аналізованих текстів, автентичних завдань, що виконуються студентами [82]. 

Висновки Л.Г. Мєдвєдєвої наштовхують нас на навчання юридичних термінів 

шляхомрозширення їхнього семантичного поля у свідомості студентів – наповнення  

уявлень студентів декларативними та процедурними знаннями, які імплікує 

правовий термін.  

До проблеми диференційованого навчання майбутніх правознавців 

англійського усного монологічного мовлення зверталася, зокрема, Т.П. Дружченко. 

Дослідниця  довела потребу в диференціації студентів залежно від базового рівня 

володіння мовою та від рівня самостійності (автономності) та створенні відповідних 

дифгруп та підгруп; а також встановила, що диференціація в межах цільового та 

змістового компонентів методичної системи навчання англійського усного 

монологічного мовлення майбутніх юристів реалізується в типологічних групах 

залежно від базового рівня володіння мовою, а диференціація в межах операційного 

компоненту методичної системи реалізується в типологічних групах залежно від 

рівня самостійності (автономності) й полягає в режимі виконання вправ та завдань, а 

також доборі типу проекту для кожної підгрупи. Авторка методики розробила, а 

також довела ефективність підсистеми вправ та завдань, які диференціюються у 

групах з різним рівнем самостійності за такими критеріями: участь викладача, 

ступінь автономності студентів у вирішенні завдань та доборі додаткових джерел 

[40]. Науковець зосереджується головним чином на диференціації за рівнем 

автономності, а у центрі її уваги залишаються уміння продукування підготовленого 

(повідомлення-презентації) та непідготовленого усного мовлення (пояснення / 

тлумачення (власне розуміння, тлумачення об'єкта, розгорнута відповідь на питання 

викладача, повідомлення на основі прочитаного)). Лексичний аспект такого 

мовлення не став предметом спеціального дослідження. 

Кейс-метод у практиці мовної підготовки майбутніх правознавців був 

застосований І.О. Сисоєвою для навчання інтерпретації англомовних правових 

концептів. За допомогою цього методу дослідниці вдалося привити навички 

визначення комплексу слотів, які визначають «межі». Цей метод забезпечив 

розвиток професійної та іншомовної компетентностей [132, c.13-14]. Проте кейс-
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метод був застосований для навчання рецептивного мовлення, для навчання 

продуктивного мовлення (зокрема навчання його аспекту – лексики) він не був 

задіяний. 

 

1.2. Зміст лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців 

 

Навчання лексики іноземної мови є процесом формування лексичної 

компетентності. 

Компетентність визначаємо як здатність успішно задовольняти 

індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. 

Компетентність ґрунтується на знаннях, навичках, уміннях, охоплює особистісне 

ставлення до них людини, її досвід, спроможність збагнути життєву ситуацію, 

застосовувати в ній свої знання та вміння [85,с. 84]; властивості та якості 

особистості, що визначають її здатність до виконання діяльності на основі 

отриманих знань та сформованих навичок та умінь [4, с.  107]. Компетентність – 

діяльнісна категорія, яка виявляється лише в певній діяльності [54,c. 10]. 

У характеристиці компетентності опираємося, слідом за Ю.А. Кайль, на п‘ять 

її компонентів: 1) глибоке розуміння суті завдань, що виконуються,та проблем, що 

вирішуються; 2) хороше знання досвіду, якого набуто в певній галузі, активне 

оволодінняйого кращими досягненнями; 3) уміння обирати засоби і способи дій, 

адекватні конкретним обставинам місця і часу; 4) відчуття відповідальності за 

досягнуті результати; 5) здатність вчитися на помилках і вносити корективи у 

процесі досягнення цілей [54,c. 10]. 

Лексична компетентність – це здатність людини до коректного вербального 

оформлення своїх висловлювань і розуміння мовлення інших, яка базується на 

складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, знань та лексичної 

усвідомленості; тож лексична компетентність охоплює лексичні навички, знання і 

загальну мовну усвідомленість або здатність (language awareness) їх використання в 

усіх видах мовленнєвої діяльності [127, с. 16]; єдність когнітивної (лексичних знань 
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і знань про самостійну діяльність для засвоєння іншомовної лексики) та практичної 

(лексичні навички в сукупності з уміннями та досвідом самостійної діяльності 

засвоєння іншомовних лексичних одиниць) готовності і здатності до самостійного 

оволодіння іншомовною лексикою, а також розвиток пізнавальної самостійності 

[154,с. 56]; це здатність миттєво викликати з довгострокової пам'яті еталон слова 

залежно від конкретного мовленнєвого завдання та включити це слово у 

мовленнєвий ланцюг [24,с. 57]. 

На основі наведених вище визначень лексичну компетентністьв усному 

спілкуванні майбутніх правознавців розуміємо як системну динамічну взаємодію 

знань парадигматичних та синтагматичних відношень лексичних одиниць іноземної 

мови, навичок вживання лексичних одиниць в усному мовленні, здатність та 

готовність використовувати лексичні одиниці в продукуванні монологічного та 

діалогічного фахового юридичного мовлення. 

Одиницею навчання лексичного матеріалу майбутніх правознавців визначаємо 

лексичну одиницю, яка може бути словом, сталим словосполученням і навіть так 

званим «готовим реченням» (тобто таким, що не змінюється у мовленні) [127,с. 16]. 

Парадигматичними відношеннями пов‘язанісамостійні одиниці лексичної 

системи в їхній основній, номінативній функції. В основі парадигматичних 

відношень у лексиці лежить формальна чи семантична подібність слів або їх 

протилежність. Парадигматичні відношення одиниць не представлені в тексті 

безпосередньо: вони виявляються шляхом протиставлення одних лексичних 

одиниць іншим однорідним одиницям і встановленням їхніх подібних і специфічних 

ознак. Значущість лексичних одиниць зумовлюється їхніми диференційними 

(розрізнювальними) ознаками. Кожна одиниця посідає в парадигмі цілком визначене 

місце. Парадигмами вважаємо структуру багатозначного слова, синонімічні ряди, 

антонімічні пари, лексико-семантичні групи, семантичні поля. Синтагматичні 

відношення виявляються у закономірностях сполучуваності слів у лінійному ряду (у 

словосполученнях, реченнях). Слова визначають свій контекст і одночасно самі 

визначаються ним: значення слова не можна спостерігати безпосередньо, воно 

виводиться з тексту. Важливим поняттям синтагматики є позиція лексичної одиниці, 
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тобто її статус у тексті стосовно інших слів. У позиції слова реалізується певне його 

значення. Розрізнення сильних і слабких позицій є суттєвим для розуміння природи 

й функціонування лексичних одиниць [131, с. 19]. Знання парадигматичних та 

синтагматичних відношень лексичних одиниць у комплексі є невід‘ємним 

компонентом лексичної компетентності. 

Проте ми усвідомлюємо, що володіння цими знаннями не є достатнім для 

здійснення усного спілкування. Тому іншим компонентом визначаємо 

репродуктивні лексичні навички. 

Ґрунтуючись на висновках С.В. Смоліної, Е.Г. Азімова, С.Ю. Ніколаєвої, 

визначаємо лексичні репродуктивні навички як автоматизовані дії, пов‘язані із 

вживанням лексичних одиниць адекватно задуму та відповідно до норм 

синтагматики мови [4; 85; 127]. В основі лексичної навички покладені такі операції: 

а) переведення лексичної одиниці з довготривалої в оперативну пам'ять (виклик 

слова), відтворення його у зовнішньому мовленні; б) миттєве поєднання лексичної 

одиниці з попередньою або / та наступною в синтагму; в) визначення 

відповідностівибору і поєднання лексичних одиниць ситуації мовлення (стилю 

мовлення тощо) [4, с. 121;127, с. 17]. Лексичний аспект є одним із найскладніших у 

теорії та практиці навчання іноземної мови. Процес опанування лексичними 

навичками містить комплекс проблем, пов'язаних із багатоаспектністю слова (його 

граматичний та власне лексичний статус), багатовимірністю змістових значень 

слова в словнику, безпосереднім співвідношенням слова з немовною дійсністю [24, 

с. 57]. Вирішення усіх цих проблем є першорядними у навчанні лексики іноземної 

мови. 

Здатність та готовність використовувати лексичні одиниці в продукуванні 

монологічного та діалогічного фахового юридичного мовлення є кінцевою метою 

навчання лексики та компонентом лексичної компетентності в усному спілкуванні 

юристів. Адже будь-яка мовна компетентність (у тому числі й лексична) 

інтегрується з мовленнєвою та має тематично-ситуативний характер. 

Лексику вивчаємо в межах певної теми, яка інтегрує відповідні лексичні 

одиниці. У межах теми моделюються комунікативно-мовленнєві ситуації, які ми 
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розуміємо як динамічні системи взаємодіючих конкретних факторів об‘єктивного й 

суб‘єктивного планів, які залучають людину до мовленнєвого спілкування і 

визначають її поведінку в межах одного акту спілкування. Комунікативно-

мовленнєві ситуації охоплюють обставини дійсності, в яких відбувається 

спілкування, стосунки між комунікантами,  мовленнєвий намір, реалізацію акту 

спілкування [85, с. 101]. Мовленнєві ситуації визначають зміст комунікації, її 

структуру, вибір мовних засобів [4, с. 252]. Аналіз наукових праць уможливив 

визначити складові мовленнєвої ситуації: сфера спілкування, зміст мовлення, цілі 

комунікації (прагматика мовлення), стратегії та тактики їх досягнення, жанрово-

композиційні особливості продукованого тексту, його приналежність до типу 

мовлення – усе це виражається лексичними одиницями, навчання яких є, власне, 

предметом нашого дослідження. 

У визначенні тематичних груп лексики, якими мають оволодіти майбутні 

правознавці, а також типових комунікативно-мовленнєвих ситуацій орієнтуємося на 

перелік професій, затверджений у «Класифікаторі професій України»; на перелік 

фахових компетентностей правознавця, наведених у «Стандарті вищої освіти 

України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань – 08 «Право», спеціальність – 

081 «Право»; а також на навчальні програми з англійської мови для юристів 

(Національної академії внутрішнії справ,  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; Національної академії прокуратури України, Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Львівського національного 

університету імені Івана Франка; Університету державної фіскальної служби 

України). 

Тож фахівець-правознавець може обіймати посади суддів, помічників суддів, 

слідчих, прокурорів, нотаріусів, юрисконсультів, адвокатів, юристів у різних 

організаціях, юристів, які займаються приватною практикою, помічників юристів, 

правових та судових інспекторів з різних галузей, викладачів правових дисциплін у 

закладах освіти, наукових співробітників, державних реєстраторів; а також посади 

уповноваженого з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, 

урядового уповноваженого з прав інвалідів тощо. 
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Відповідно до наведених вище посад, правознавець має оволодітитакими 

фаховимизнаннями, зокрема: 

- основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві; 

- історії права та державних інститутів; 

- стандартів правничої професії; 

- міжнародних стандартів прав людини; 

- Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини; 

- засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних 

міжнародно-правових інститутів; 

- основ права Європейського Союзу; 

- засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів 

таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне 

право і адміністративно-процесуальне право, цивільне і цивільно-процесуальне 

право, трудове право, кримінальне і кримінально- процесуальне право. 

Отже, майбутні правознавці мають оволодіти такими тематичними групами 

лексики: 

1. Знайомство та навчання (to enter, to graduate, higher legal education, credits, 

exams, to handle, full-time student, correspondence student, law, faculty, subjects, to pass 

exams, to attend, specialty, Ethics, to search for and collect evidence, to interview 

witnesses, to write crime reports, free of charge, well-proficient specialist, forensic expert, 

unit, corpus delicti). 

2. Робочий день правоохоронця (shift, working conditions, patrolling, to help 

victims, offender, accident, assign, CCTV, report, to interrogate criminals, to examine a 

crime scene, to fill in the report, to apprehend criminals). 

3. Обов’язки та повноваження правоохоронців (duties, plenary powers, public 

order, to maintain, to interview, to interrogate, criminal,  to investigate, witness). 

4. Підготовка правоохоронців англомовних країн (Metropolitan Police, 

Home Office, police subdivision, police authority, Crown Court, firearms, bobby). 
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5. Дорожній контроль (traffic safety, road conditions, vehicle, congested roads, 

driver license, urban areas, a spot check, fines, warrant). 

6. Дорожньо-транпортна пригода (road accident, rescue measures, driver error, 

disctracted driving, road hazards, traffic control, bad visibility, deplorable conditions). 

7. Правила паркування (kerb, edge, vehicle, traffic signal, permission, traffic 

signs, headlights, to switch on/off, parking lot, passengers, pedestrians, direction of traffic 

flow). 

8. Орієнтація в місті (direction, street, avenue, square, underground, tube, traffic 

light, subway, zebra crossing, cross-roads, facility, store, block). 

9. Втрата власності. Крадіжка. Пограбування (theft, robbery, pilfering, 

larceny, burglary, pickpocketing, without permission, violence, intimidation, threats, 

property). 

10. Напад. Тілесні ушкодження. Перша медична допомога (battery, assault, 

common assault, aggravated assault, wounds, trauma, harm, injury, intent, serious bodily 

harm, disfigurement, loss of limb, psychological damage). 

11. Опис зовнішності злочинця (identity kit, features, physical handicaps, hair 

style, hair dress, glass eye, protruding chin, flabby face, wrinkled forehead, large lobes, 

hazel eyes, high-pitched voice). 

12. Оснащення правоохоронців (police equipment, vital, to increase, baton, 

speedcuffs, battering ram, anti-riot helmet, uniform, badges of rank, police tape, pouch, 

utility belt, CS spray, flash/sting/smoke/ tear gas grenade, fraffic cone). 

13. Пошук зброї, наркотиків (frisk, search, waarant, evidence, to violate 

someone, pat-down, seizure, legitimate expectation of privacy). 

14. Робота правоохоронців в аеропорту та вокзалах (secure location, vital 

component, airport employees, detention, air traffic contol, explosive detection, sensitive 

areas, illicit activity, track, railway network, light maintenance depot, railway station, 

transport police). 

15. Масові заворушення (mobs, crowd control, communication channels, non-

lethal force, looting, peaceful, protective equipment, employment of water cannons, 

apprehension of crowd members, observation, crowd size, restrictions, disruption). 
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16. Класифікація злочинів (lead to, felony, treason, misdemeanor, guilty, 

punishment, penalty, bribery, extortion, rape, abduction, libel, abuse, riot). 

17. Організована злочинність (organized crime, money laundering, assets, to 

derive, embezzlement, intimiudation, corruption, combating crime, white-collar crime). 

18. Боротьба з наркобізнесом (drugs, solvent, junkie, addiction, to snort, to 

inject, to swallow, joint, persecution mania, clandestine, pills, prescription, drug store). 

19. Тероризм (hostage, fear, threat, to clash, destruction, aim, explosion, massacre, 

noncombatant targets, minorities, struggle,urgent problem). 

20. Комп’ютерна злочинність (cyber crimes, safeguard, insurance company, 

software, to hack, hacker, to breach, fraud, malicious damage). 

21. Торгівля людьми (human trafficking, target, refugee, lack of something, 

brothel, slavery, deceit, disparity, slums, rural areas, income). 

22. Україна. Державний устрій України.Конституція України (state power, 

executive power, judiciary, legislative power, Constitution, articles, branches of power, 

law-based state, body of the state power, justice, inviolability, dwelling, single-chamber 

Parlaiment). 

23. Велика Британія. Державний устрій Великої Британії (government, 

church, House of Lords, Hous of Commons, High Court, Crown court, taxation, 

distinction, Commonwealth, lay magistrate, juctice, to succeed). 

24. Права людини (treatment, slavery, violation, abuse, misconduct, brutality, 

exile, starvation, servitude, to strangle, degrading, to condemn, deprivation, exposure, 

atrocitites, humiliation, to deny, security rights, welfare rights, political rights, right to 

life,equality rights, right to job, belief, racial oppression, drowning, torture, limitation). 

25. Галузі права (Family law, Tort law, Inheritance law, rent service, punishment, 

trial, imprisonment, Constitutional law, legislature, bench trial, procceding, voir dire, cross 

examination, testimony, complaint, discovery, litigation process, appeal, allegation, cases, 

community service, plaintiff, probation, preponderance of the evidence, reasonable doubt, 

to handle, legal excuse, defamation, medical malpractice, negligence,  Contract law, Land 

law, Public law, Private law, Commercial law, peculiarities of legal regulation, Property 

law, Law of obligationsto refer, relations, Labor law, Environmental law). 
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26. Судовий процес (litigation, procceding, judge, court, pleading, preliminary 

hearing, discovery, trial, jury, plaintiff, defendant, appeal, justice, bench trial). 

27. Сучасні види покарань (punishment, penalty, fine, life imprisonment, 

community service, probation, parole, probation officer, death penalty). 

28. Пенітенціарні заклади (prison, security, to repent, career criminals, segregate 

system, congregate system, recreation, confinement, lockstep, incarceration, correctional 

facility). 

Оскільки, як уже зазначалося, навчання лексики орієнтоване не на 

запам‘ятовування ізольованих лексичних одиниць, а на формування вмінь 

використовувати лексику у синтагматичних зв‘язках у мовленні, нам необхідно 

окреслити основні ситуації професійного мовлення юристів (так само орієнтуючись 

на прописані компетентності, перелік професій та навчальні програми з англійської 

мови). 

Комунікація в професійній юридичній діяльності є статусно-орієнтованою, 

тобто інституційною. Мовна юридична комунікація виникає в процесі юридичної 

практики, функціонування відповіднихінститутів суспільства і держави. Юридична 

комунікація – це багатосторонній процес розвитку контактів між людьми в усній 

формі в ході створення, тлумачення і реалізації правових норм, що породжується 

потребами спільної діяльності і містить обмін інформацією, сприйняття й розуміння 

однією людиною іншої, формування єдиної стратегії і тактики взаємодії 

впрофесійній юридичній діяльності. Юрист, виконуючи свої професійні обов'язки, 

змушений щось обговорювати, радити, вести переговори, задавати питання, 

відповідати на них [139, с. 65]. Юристам часто доводиться доповідати на зборах, 

засіданнях, конференціях,симпозіумах перед населенням з правових і інших питань, 

брати участь у різних заходах. Юристи виступають з лекціями, доповідями, 

науковими повідомленнями, з агітаційними і вітальними промовами. Юрист 

постійно когось у чомусь переконує, доводить й аргументовано відстоює свою 

позицію, спростовує неправильні твердження [59,  с. 64-65]. 

Стандартом вищої освіти України передбачено низку умінь, якими має 

оволодіти майбутній правознавець:  
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- уміння реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права; 

- уміння застосувати знання у практичній діяльності під час моделювання 

правових ситуацій; 

- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

- здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; 

- здатність застосовувати юридичну аргументацію; 

- здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи 

їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності; 

- уміння логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення; 

- уміння консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації; 

- уміння самостійної підготовки проектів актів правозастосування; 

- здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Визначені уміння мають бути спроектовані на моделювання комунікативно-

мовленнєвих ситуацій майбутнього правознавця. У лінгводидактиці існують різні 

класифікації комунікативно-мовленнєвих ситуацій: cитуації соціально-статусних 

відносин, ситуації рольових відносин, ситуації діяльнісних відносин, ситуації 

моральних відносин [95;96]; доповнювальні, проблемні, уявні та рольові ситуації 

[124];  реальні, проблемні, умовні [129]; мікроситуції, макроситуації (які 

складаються з мікроситуацій) [128]. Однак жодна з класифікацій не дозволяє 

отримати повне та чітке уявлення про ступінь складності кожного типу ситуацій та 

відповідно про порядок їх використання на заняттях іноземної мови [128]. У 

навчанні майбутніх правознавців використовуємо доповнювальні (передбачають 

доповнення нової інформації, формулювання висновків, продовження тощо), 
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проблемні (які стимулюють до вирішення проблем), з рольовими (які містять 

прийом драматизації) та діяльнісними відносинами.  

Під час визначення рольового та діяльнісного характеру ситуацій будемо 

спиратися на типологію ситуацій, розроблену І.С. Семенюк. Дослідниця, зокрема, 

виділяє два основних типи комунікативних ситуацій: інституційні та ритуальні. До 

інституційних належать: а) декларативні (призначення на посаду, судові вироки, 

відкриття або закриття зборів); б) комісивні (зобов'язання, обіцянки, запевнення, 

гарантії, відмови, поруки, загрози); в) інтерогативні (отримання інформації, запити, 

інтерв‘ю, випитування); г) ін‘юнктивні (накази, вимоги, розпорядження, дозволи, 

заборони); д) реквестивні (прохання), е) адвіситивні (поради, рекомендації, 

пропозиції) [121, с. 190-194]. У лінгвістиці не існує чітко окресленої кількості 

комунікативно-мовленнєвих ситуацій, так само як і не можна порахуватиобставини 

дійсності, в яких відбувається спілкування, стосунки між комунікантами,  

мовленнєві наміри, які складають основу комунікативної ситуації. Ми 

усвідомлюємо, що не можемо подати вичерпний обсяг комунікативно-мовленнєвих 

ситуацій професійної діяльності майбутніх юристів, а лише, користуючись 

існуючими класифікаціями, можемо визначити лише типові, схарактеризувати їхні 

прагматичні, жанрові, функціонально-типологічні та лінгвостилістичні особливості, 

щоб виокремити групи лексики, властиві цим ситуаціям. 

Отже, до типових декларативних ситуацій усного мовлення у юридичній 

практиці належать публічні виступи, доповіді. 

До комісивних ситуацій відносимо зобов'язання, гарантії, відмови, поруки. 

До інтерогативних ситуацій відносимо: запит та отримання інформації, 

інтерв‘ю, випитування. 

До ін’юнктивних – накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони. 

До реквестивних – прохання. 

До адвіситивних – поради, рекомендації, пропозиції. 

Лексичним засобам мови надаємо провідну роль у моделюванні 

комунікативно-мовленнєвих ситуацій. Тому звернемося до класифікації відповідних 

вербальних засобів мови. 
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Л.М. Бєсєдіна виділяє три групи юридичних термінів: загальновживані 

терміни (які використовуються в загальноприйнятому значенні при викладі 

нормативного матеріалу), спеціальні технічні терміни (запозичені з інших галузей 

спеціальних знань терміни, які необхідно вживати в нормативних документах у 

межах смислової та інформаційної необхідності й у тому значенні, що закріплено за 

ними у відповідній галузі науки чи техніки); спеціальні юридичні терміни  (терміни, 

що використовуються для позначення того або іншого юридичного поняття і є 

економним засобом передачі законодавчої думки) [12]. А.С.Піголкін класифікує 

юридичну термінологію за вертикальним та горизонтальним принципами. На 

вершині вертикалі є термінологія, закріплена в Конституції, основах законодавства. 

Це загальноправова термінологія, що системно об'єднує терміни, які функціонують 

в усіх галузях законодавства, що виражає і позначає поняття широкого значення 

(державний орган, посадова особа, суспільна організація, компетенція, 

законодавство, закон, рішення, недоторканість особи, законні інтереси). 

Горизонтальна термінологія охоплює різноманітні види міжгалузевої та галузевої 

термінологій. У класифікації М.І. Клочко подані загальноправові терміни (якими 

користуються у текстах Конституції, основ законодавства та кодексів), галузева 

термінологія (з галузей права), міжгалузева (використовується в кількох галузях 

законодавства). За ступенем соціальної спрямованості – загальновживані (які 

виходять за межі правового дискурсу), спеціально-юридичні (що використовуються 

в правознавстві), спеціально-технічні (терміни з інших галузей – медицина, фінанси, 

економіка); виділяють ще терміни точного значення та терміни, що позначають 

оціночні поняття [64]. 

Є.В. Алєксандрова подає методичну типологію професійно-орієнтованої 

юридичної лексики англійської мови: а) слова  та словосполучення, які визначають 

головні законодавчі акти й документи за темою, а також слова і словосполучення, 

які вказують на організацію, про яку йдеться в темі, її структуру; б) слова і 

словосполучення, які визначають явища, характерні для даної теми (fundamental 

law); в) дієслова, дієслівні конструкції, стійкі дієслівні вирази, які описують явища, 

характерні для даної теми; г) всі інші слова і стійкі вирази, які можна знайти в будь-
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якому юридичному тексті (to hold a hearing). Варто також взяти до уваги 

класифікацію термінів (слова чи підрядні словосполучення, що мають спеціальне 

значення, яке виражає і формує професійне поняття, а також застосовується у 

процесі пізнання й засвоєння наукових і професійно-технічних суб‘єктів і відношень 

між ними): власне терміни (вузькоспеціальна лексика), семантично спеціалізовані 

слова загальної мови (терміновані слова), слова загальної мови, які вживаються в 

загальноприйнятих значеннях [6, с. 11]. На основі класифікації лексики можна 

простежити, що авторка дотримується тематично-ситуативного підходу й визначає, 

окрім юридичних термінів, ще і слова, які використовуються у межах певної теми. 

Така класифікація може слугувати орієнтиром для навчання юридичної лексики і в 

умовах диференційованого навчання. 

Зважаючи на класифікації правової лексики, розроблені правниками, 

філологами, методистами, а також взявши до уваги  предмет нашого дослідження 

(диференційоване навчання лексики в усному спілкуванні, яке має тематично-

ситуативний характер), вважаємо за доцільне уточнити існуючі класифікації і 

подати авторські: а) семантичну класифікацію, б) класифікацію за будовою. 

Семантична класифікація:  

- терміни з різних галузей права (alimony, offence, harmful and dangerous 

working conditions, labor agreements, rape, robbery, charter); 

- терміни загальної юридичної практики (advocacy, proceeding, legal 

consequences, interpretation, courts of general jurisdiction); 

- терміни із суміжних наук (особливо ті, що використовуються в межах 

галузевого права) (criminality, expertise, natural and unnatural death, behavior, 

community, environment, alimony, paternity, behavior, traces); 

- загальнонаукові терміни (notion, concept, theory, analysis, system, hypothesis); 

- семантично спеціалізовані слова загальної мови (терміновані слова) 

(defendant, agreement, fine, jury, party, sue, claim, litigation) 

- кліше, вільні фразеологічні сполуки, які використовуються у мові права як 

стилістичні ознаки (наукового чи офіційно-ділового стилю): red-handed, in due 

course of law, deathcase, to meet conditions [17]; 
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- загальнорозмовна лексика, що вживається в загальноприйнятих значеннях, 

яка використовується в різних комунікативних ситуаціях (law enforcement activity, 

accident, fine, judge, settlement conference, jurybench). 

Як показує аналіз письмових та усних юридичних фахових текстів, з якими 

ознайомилися на різних сайтах, зокрема в Інтернет ресурсах: Interview with a lawyer 

– Practicing Law [206]; Assault lawyer [207]; What is litigation [208]; Jury selection 

[209], усі вони (тексти) містять загальновживану лексику, кліше, вільні 

фразеологічні словосполучення, загальнонаукові терміни, терміни загальної 

юридичної практики, термінослова. Тому цей прошарок (в умовах рівневої 

диференціації) має передувати навчанню термінів з різних галузей права та термінів 

із суміжних наук. 

Класифікація за будовою:  

- прості терміни та терміновані слова, які складаються з одного слова, що має 

одну морфологічну основу (state, claim, solicitor, trial, aticle, appeal, sanction); 

- складні (композити) терміни та терміновані слова, які складаються з одного 

слова, що має дві і більше основ (гніздовий принцип) (eyewitness, landlord, lawsuit, 

partnership, self-dealing, self-incrimination, shareholder); 

- складені терміни та терміновані слова, які складаються з двох і більше слів 

(legal duty, criminal liability, peremptory challenge, permanent disability, preliminary 

hearing, marital rights, sexual harassment, solitary confinement). 

Логіка диференційованого формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців вказує на потребу вивчення слів з урахуванням 

їхньої будови у такій послідовності:  прості терміни та терміновані слова – складні 

терміни та терміновані слова – складені терміни та терміновані слова. 

Незважаючи на універсальність окремих правових феноменів, категорій, явищ, 

процесів, вони концептуалізуються в свідомості носіїв української та англійської 

мов по-різному, кодуючи знання правових систем, а також правових традицій, 

звичаїв. Так, наприклад, за висновками І.В. Палашевської, відмінність одного з 

ключових концептів правової системи Law полягає в тому, що в англійській мовній 

свідомості закон є гарантом свободи, а в російській – закон є обмеженням свобод 
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(така інтерпретація концепту властива картині світу). Проте, як показує аналіз 

термінологічної лексики, більшість термінів містить асиметрію декларативних та 

процедурних знань, які імплементує термін (терміноконцепт). Наприклад,  

impeachment (імпічмент) має низку декларативних знань (які вказують на умови 

проведення імпічменту), а також процедурних знань, які відображені в 

послідовності сценаріїв, що відображають цей процес; термін «crime» (злочин) 

містить низку слотів, які визначають, що є злочином для окремих англомовних 

культур. Такі декларативні та процедурні знання є специфічними для правових 

мовних картин світу українців та носіїв англійської мови різних країн.Тому 

навчання юридичних термінів має здійснюватися шляхом розширення семантичної 

сітки терміноконцепту інтегровано з формуванням декларативних та процедурних 

фахових знань. І цей процес матиме так само диференційований характер: у різних 

диференційованих групах вивчатимуться терміноконцепти на різних рівнях. У 

групах з рівнем навченості А2 пропонуємо вивчення лише образно-поняттєвого 

компоненту семантики терміноконцепту (наприклад, екологічне правопорушення 

(environmental offense) в образно поняттєвому компонентові семантики означає 

протиправне діяння, що порушує екологічний правопорядок). У групах з рівнем В1 

відбувається формування знань слотів, які репрезентують декларативні (що є 

екологічним правопорушенням та способи покарання) та процедурні (способи 

вчинення та наслідки екологічних правопорушень, способи доведення 

правопорушень) знання, властиві правовій системі України та англомовних країн. У 

групах з рівнем В2 відбувається формування знань слотів, які репрезентують 

специфічні декларативні та процедурні знання, відмінності в правових системах 

України та англомовних країн. 

Визначені групи лексики складають ядро змісту англійської лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців, які повинні 

опанувати парадигматичні та синтагматичні відношення цих слів, набути навичок їх 

вживання в усному спілкуванні, а також умінь продукувати монологічне та 

діалогічне усне фахове мовлення з використанням окреслених груп лексики. 
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На основі класифікації комунікативних стратегій Т.А. Толмачової: 

а) повідомлення / отримання інформації (регулятивно-спонукальна, яка полягає в 

спонуканні адресата до здійснення дії; оцінно-впливова, яка реалізується в апеляції до 

цінностей співрозмовника; емоційно-впливова –у висловленні  емоційного стану мовця; 

інформаційно-інтерпретаційна – у поясненні певної ситуації) [135], б) характеристики 

типів мовлення (розповідь, опис, міркування – обґрунтування, спростування, полеміка) 

[73], в) статусних ролей комунікантів правової сфери (фахівець-юрист і громадянин без 

правової освіти), г) класифікації правової лексики спробуємо описати комунікативно-

прагматичні ситуації з виділеннямпрагматичних, функціонально-типологічних, 

рольових та лінгвальних характеристик,поданих в таблиці 1.2.1 

Таблиця 1.2.1 

Опис комунікативно-прагматичних ситуацій з виділенням прагматичних, 

функціонально-типологічних, рольових та лінгвальних характеристик 

Ситуація 

 

Прагматика Тип мовлення Учасники Мовні засоби 

Публічні 

виступи 

(монолог / 

діалог) 

Інформативна, 

інформативно-

інтерпретаційна, 

переконувальна 

Повідомлення, 

відповідь, 

оголошення,  

опис, обґрунтування, 

спростування, 

полеміка 

Юрист-

фахівець, 

громадяни 

без 

юридичної 

фахової 

оцінки 

терміни з різних 

галузей права, 

 

терміни загальної 

юридичної практики, 

 

терміни з суміжних 

наук, 

 

терміновані слова, 

 

кліше, вільні 

фразеологічні 

сполуки, 

 

загальнорозмовна 

лексика; 

 

прості терміни та 

терміновані слова, 

 

складні терміни та 

терміновані слова, 

 

складені терміни та 

терміновані слова. 

 

Доповідь 

(монолог) 

Інформативна, 

переконувальна 

Повідомлення, опис, 

міркування 

(обґрунтування, 

спростування) 

Юристи-

фахівці 

Зобов‘язання, 

гарантії, 

відмови, поруки 

(монолог) 

Інформативна, 

переконувальна, 

інформативно-

інтерпретаційна, 

ненадання 

інформації 

Повідомлення, 

обґрунтування. 

Юристи-

фахівці, 

юрист-

фахівець / 

звичайний 

громаяднин 

Запиту та 

отримання 

інформації, 

інтерв‘ювання, 

випитування 

(діалог) 

Отримання / 

надання 

інформації,  

Повідомлення, 

запитання,відповідь. 

Юристи-

фахівці 

Накази, вимоги, 

розпорядження, 

дозволи, 

заборони. 

Регулятивно-

спонукальна 

Повідомлення, 

обґрунтування. 

Юристи-

фахівці, 

юрист-

фахівець / 
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(монолог) звичайний 

громадянин Прохання 

(діалог) 

Регулятивно-

спонукальна 

оцінно-впливова 

емоційно-

впливова 

Повідомлення, 

обгрунтування 

Поради, 

рекомендації, 

пропозиції 

(монолог / 

діалог) 

Регулятивно-

спонукальна, 

надання 

інформації 

Повідомлення, 

обґрунтування, 

спростування 

 

Потреба в диференційованому навчанні іншомовної лексики майбутніх 

правознавців є природною та закономірною з погляду діалектики формування 

словникового запасу людини.  Спочатку студент має опанувати структурно прості 

мовні одиниці, лише після цього – композити; опанування загальнорозмовної, 

загальнонаукової лексики, нетермінологічних фразеологічних сполук, термінів та 

термінованих слів загальної юридичної практики має передувати термінам з різних 

галузей права та термінам з суміжних наук. Це вказує на потребу застосування 

рівневої диференціації. 

 

1.3. Методичні засади диференційованого формування лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців з використанням 

кейс-технології 

 

Іноземна мова вивчається комплексно, тому вважаємо, що лексична 

компетентність є одним із ключових компонентів цього комплексу. Без знання 

лексики будь-яке мовлення з представниками інших країн буде невдалим та 

непродуктивним, більш того в професійній сфері без знання своєї галузевої лексики 

таке спілкування може призвести до непорозумінь чи навіть конфлікту. 

Інше питання, яке лежить в площині нашого дослідження, – це диференціація 

навчання.  

Диференціація навчання є комплексним, складним, багатосистемним та 

методичним явищем, вивченням якого займалося багато вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Серед вчених, які досліджували питання диференціації навчання, були: 
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Ю.К.Бабанський, І.І.Деркач, О.О.Зимовіна, А.О.Кірсанов, 

О.Б. Метьолкіна,  С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, І.Є.Унт , Д.А.Хабібулін та інші. 

Перед нами постає низка завдань: окреслити поняття диференційованого 

навчання в цілому, його суть, цілі; обґрунтувати місце диференційованого навчання 

лексики в усному спілкуванні майбутніх правознавців (що саме підлягає 

диференціації та шляхи її впровадження), визначити доцільність та можливості 

реалізації диференційованого навчання за допомогою кейс-методу. 

Нині в науковому просторі існує два поняття – «індивідуалізація» та 

«диференціація», які, як зазначає О.В.Агошкова,  науковці або відносять до різних 

сфер діяльності навчального закладу (Р.Б.Вендровська), або індивідуалізацію 

розглядають як частину диференціації (Г.Глейзер), або навпаки, диференціацію 

розуміють як компонент індивідуалізації (В.А.Крутецький, В.М.Монахов), або ж 

ототожнюють ці поняття (А.А.Бударний, Е.Я. Голант, А.О. Кірсанов) [3]. 

Під індивідуалізованим навчанням (індивідуальний підхід, індивідуальний 

принцип) наразі науковці розуміють врахування індивідуально-вікових, 

національних особливостей особистості при діяльнісному типові навчання [4, с. 78]; 

створення низки педагогічних умов: комплекснадіагностика індивідуальних 

можливостей, створення розвивального середовища навчання; підбірзмісту, форм, 

методів та технологій навчання, адекватних особистісним можливостям та 

здатностямтих, хто навчається, формуваннястилю навчальної діяльності тих, хто 

навчається; урахування особливостей кожного індивідума [51]; урахування 

інваріантного (індивідуально-типологічних особливостей, інтелектуальних 

можливостей) й інваріантного (знань і вмінь) компонентів особистості студента 

[50, с. 7]. Г.А. Опришко на основі аналізу різних підходів до інтерпретації поняття 

«індивідуалізація навчання» визначає індивідуалізацію у вузькому розумінні (як 

врахування особливостей суб‘єкта навчання на конкретному етапі педагогічного 

процесу) та в широкому розумінні (як побудову всього освітнього процесу на основі 

індивідуальних освітніх траекторій) [92, с. 10]. Тож індивідуалізація навчання 

передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного під час навчання. 
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Під диференційованим навчанням (диференційований принцип, 

диференційований підхід) розуміють використання різноманітних методів і 

прийомів залежно від цілей навчання, виду мовленнєвої діяльності, що формується, 

етапу навчання, віку тих, хто навчається тощо [4, с. 765]; навчання, яке орієнтоване 

на засвоєння навчального матеріалу, вироблення вмінь і навичок, розвиток 

пізнавальної сфери за умови врахування особливостей окремих груп студентів [3]; 

створення оптимальних умов  для навчання студентів різних груп (підгруп) з 

урахуванням їхніх особливостей (індивідуально-типологічних, психофізіологічних, 

навченості); до таких умов належить диференціювання цілей і змісту, елементів 

навчання, методів (у тому числі і вправ), організаційних форм, засобів, етапів 

навчання, форм і методів контролю, а також очікуваного результату [40, с. 134]. Тож 

і диференційоване, і індивідуалізоване навчання орієнтовані на урахування 

індивідуальних особливостей студентів, зокрема тип мислення, рівень мотивації, 

пізнавальні інтереси, пам‘ять, навченість, здатність до навчання, вікові 

характеристики, темперамент. Ми поділяємо думку О.В.Агошкової, 

В.І.Загвязинського та що процес диференційованого навчання забезпечується 

варіюванням дидактичних умов і способів педагогічного впливу на групу, а при 

диференційованому навчанні пріоритетна роль відводиться викладачу [3; 45]. Саме 

викладач має створити необхідні умови навчання для того, щоб забезпечити 

врахування індивідуальних особливостей студентів під час навчання.  

Однак варто констатувати, що диференційоване навчання дещо зміщує з поля 

зору індивідуальні особливості тих, хто навчається, зокрема, диференціація охоплює 

розподіл студентів за певним освітнім профілем (профільна диференціація), за 

рівнем навченості (рівнева диференціація), де індивідуально-типологічні та 

психофізіологічні особливості студентів (а саме – їхні інтереси, здібності, пам'ять, 

увага, здатність до навчання) не знаходять місця.  

Таким чином, поняття «індивідуалізація» та «диференціація» ми 

розмежовуємо: 

- індивідуалізація є компонентом диференціації; 
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- індивідуалізація орієнтована на врахування індивідуальних особливостей 

тих, хто навчається, диференціація – на створення відповідних навчальних умов, які 

б враховували ці індивідуальні особливості; 

- диференціація виходить за межі врахування індивідуально-типологічних  та 

психофізіологічних особливостей студентів. 

Отже, враховуючи висновки та інтерпретації науковців, диференційоване 

навчання розуміємо як створення та реалізацію оптимальних умов навчання 

(визначення цілей та змісту, застосування методів, прийомів, засобів, організаційних 

форм навчання,  встановлення очікуваного результату) у групах чи підгрупах 

студентів, об‘єднаних спільними характеристиками. 

Диференційоване навчання передбачає створення динамічних або стабільних 

дифгруп чи підгруп студентів за певним критерієм.  

Динамічність цих груп полягає в тому, що залежно від навчальної ситуації 

склад підгрупи / групи може змінюватися. Так, наприклад, в одних випадках 

підгрупи можуть створюватися за принципом врахування інтересів студентів, в 

інших випадках – за принципом здатності до навчання. При цьому і в першому і в 

другому випадках склад підгруп буде різним. Динамічність властива здебільшого 

для диференціації, яка орієнтована насамперед на врахування індивідуальних 

особливостей студентів. 

Стабільність дифгруп полягає у створенні груп з постійним складом студентів. 

Ця стабільність властива для диференціації, яка орієнтована на рівень навченості та 

освітній профіль. У таких випадках не постає потреба змінювати склад студентів 

(принаймні деякий час). 

У спектрі нашого дослідження диференційоване формування лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців з використанням 

кейс-методу полягає у розподілі студентів спеціальності «Право» за 

диференційованими групами – за рівнем навченості (тобто сформованості лексичної 

компетентності в усному спілкуванні), у визначенні цілей та очікуваного результату 

навчання, окресленні змісту, підсистеми вправ і завдань, видів кейсів, їх 

наповнення, прийомів роботи з кейсами. 
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Практика показує, що диференціація є гарним підходом в навчальному 

процесі, зокрема, при вивченні іноземної мови, оскільки кожен студент / курсант 

приходить з різним рівнем володіння мови, різними здібностями до навчання, 

мотивацією та силою волі. Диференціація навчання дає змогу умовно розділити 

студентів / курсантів на групи, для кожної з яких підбираються завдання відповідно 

до вищезазначених пунктів. Без диференційованого навчання всі студенти/курсанти 

змушені виконувати завдання однакової складності, і, як результат, студенти / 

курсанти з високим рівнем володіння іноземною мовою засвоюють інформацію 

швидше, у той час як студенти / курсанти з нижчим рівнем іноземної мови 

засвоюють матеріал повільніше. Викладач, у свою чергу, немає можливості 

зупинятись на матеріалі довше, оскільки студенти / курсанти з високим рівнем знань 

будуть повторювати одне й те саме і «стояти на місці», і навпаки, пропустивши й не 

взявши до уваги факт того, що студенти з нижчим рівнем не засвоїли матеріал, 

викладач стикнеться з проблемою, що не всі студенти отримали необхідні знання з 

певної теми й у деяких студентів залишились прогалини в знаннях. Тому 

диференціація навчання робить заняття більш продуктивними, студенти / курсанти 

більш зацікавлені під час виконання завдань та рівень засвоєння інформації та 

подальшого відтворення її значно підвищується.  

Проаналізувавши низку праць, присвячених диференційованому навчанню, 

[40; 130] доходимо висновку, що метою такого навчання є, з одного боку, 

створення оптимальних умов для кожного студента як суб‘єкта навчання, а з іншого 

– підведення результатів навчання (на кінець семестру / року чи всього курсу) не до 

єдиного стандарту, а орієнтація на досягнення максимальних та оптимальних 

результатів кожного студента відповідно до його можливостей. 

Тож мету диференційованого формування лексичної компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх правознавців визначаємо як створення 

оптимальних умов організації навчання, а також як досягнення на кінець першого 

курсу оптимальних для кожної групи результатів (студенти кожної групи мають 

вийти з результатом, на рівень вищий від початкового: студенти з рівнями А2 – на 
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рівень В1+(В2), студенти з рівнем В1 – на рівень В2 (В2+), студенти з рівнем В2 – 

на рівень В2+). 

Аналіз наукових праць дав можливість визначити аспекти, які  підлягають 

диференціації. 

Проаналізувавши погляди науковців на проблему диференціації, орієнтуємося 

на три її основнінапрями: 

- урахування індивідуальних особливостей студентів; 

- групування студентів / курсантів на основі цих особливостей; 

-  варіативність навчального процесу. 

Щодо врахування індивідуальних особливостей студентівІ.Є. Унт пропонує 

розподіляти суб‘єктів навчання за 7-ма критеріями: здатність до навчання; 

навченість; вміння самостійно працювати;вміння читати з розумінням та 

необхідною швидкістю; спеціальні здібності; пізнавальний інтерес; ставлення до 

праці [138]. Є.С. Рабунський виділяв інші критерії суб‘єктів навчання (які 

перегукуються з попередніми): рівень успішності, рівень пізнавальної самостійності, 

організованість у навчанні; інтереси [105]. 

У контексті нашого дослідження гостро постає проблема, від якої значною 

мірою залежить якість навчання лексики в усному продуктивному мовленні – рівень 

навченості майбутніх правознавців. Тому у межах нашого дослідження є  

диференціація, орієнтована на рівень навченості студентів-правознавців.  

Такий вибір предмета дослідження зумовлений тим, що студенти, які 

вступають на перший курс юридичних закладів освіти, мають різний рівень 

іншомовної підготовки (з рівнем А2 без знань основ фахової правової мови, рівнем 

В1 зі знанням елементарної правничої лексики, В2 – зі знаннями правничої лексики 

(зокрема, випускники юридичних гімназій, ліцеїв тощо), і тому, з одного боку, 

викладачеві не вдається створити оптимальні умови навчання у групі з різним 

рівнем навченості, а з іншого боку – студенти не набувають належних навичок та 

вмінь, тому що увага викладача, як правило, зосереджується на якомусь одному 

контингентові студентів; тому виникає потреба розподілу студентів за рівнями 

навченості і створення стабільних груп. 
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Таким чином, виникає потреба у створенні диференційованих груп. Логіка 

нашого дослідження вказує на потребу створення груп студентів за рівнем 

володіння лексичними навичками в усному спілкуванні. Для формування груп нами 

було проведено тестування серед студентів для виявлення їхнього рівня навченості. 

Матеріали тесту подано в підрозділі 3.2 (це матеріали, які було використано під час 

проведення передекспериментального зрізу). 

Варіативність навчального процесу є важливим і обов‘язковим чинником 

диференційованого навчання. Проаналізувавши низку наукових праць, ми прийшли 

до висновку, що варіюванню підлягають усі компоненти методичної системи: цілі та 

зміст, вправи і завдання та їх наповненість, мета та спосіб виконання, використання 

різноманітних допоміжних засобів, режиму виконання (ступеня керованості з боку 

викладача) [40]; взаємозв‘язок та співвідношення зовнішнього контролю, корекції та 

самоконтролю й самокорекції залежно від рівня автономності студентів. 

У межах нашого дослідження варіюванню підлягають: цілі та очікуваний 

результат навчання, зміст навчання, підсистема вправ і завдань, види кейсів, їх 

наповнення, прийоми роботи з кейсами. 

Усім цим компонентам присвячено окремі підрозділи. 

Диференційоване формування лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців здійснюємо на основі інтегративно-диференційованого, 

компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів. 

Інтегративно-диференційований підхід до навчання розглядаємо як 

дидактичну систему, засновану на принципах інтеграції та диференціації, систему, 

яка охоплює всі компоненти навчального процесу. Ця система дозволяє адаптувати 

освітню систему до рівнів підготовки, індивідуальних особливостей та інтересів тих, 

хто навчається[29, с. 17]. Інтегративно-диференційований підхід орієнтований на 

інтегрування процесу формування лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців з їхнім майбутнім фахом (що здійснюється у взаємозв‘язку з 

професійно-орієнтованим підходом) шляхом врахування: а) галузі знань («08» 

Право), б) спеціальності (081 «Право»), в) освітніх програм, г) спеціалізацій (суд та 

прокуратура,кримінальне право, адміністративне право, кримінальне та цивільне 
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судочинство, конституційне право, фінансове право, трудове право, цивільне право, 

господарське право,адвокатура, нотаріат, екологічне та природо-ресурсне право, 

земельне право, податкове право, виборче право), а також на диференціювання 

цілей, очікуваного результату навчання, змісту, підсистеми вправ і завдань, видів 

кейсів, прийомів роботи з кейсами з урахуванням рівня навченості студентів. 

Поділяючи висновки Г.В.Гвоздєвої, інтегративно-диференційований підхід у 

формуваннілексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців 

реалізуємо на основі низки принципів [29, с. 22]. 

Принцип єдності змістового та процесуального боку диференціації полягає у 

диференціації змісту лексичної компетентності в усному спілкуванні за критеріями 

рівня навченості студентів, а також у доборі відповідного навчально-методичного 

забезпечення. 

Принцип адаптаційно-розвивального характеру інтеграції та диференціації 

передбачає адаптаційний характер навчального процесу: з одного боку, адаптація 

цілей, змісту, методів, засобів навчання до можливостей та потреб студентів (тобто, 

рівня навченості та майбутнього фаху), а з іншого боку така адаптація має 

спричинити розвиток лексичної компетентності на максимально можливому рівні в 

кожного студента. 

Принципи психологічної комфортності та мотиваційного характеру навчання 

орієнтовані на створення комфортних психологічних умов навчання. А оскільки 

психологами доведено, що одним із чинників мотивації у процесі навчання є 

відчуття успіху та результативності своєї діяльності [6], то робимо висновок, що 

посильність навчального матеріалу, а також орієнтація його на ситуації реальної 

фахової взаємодії здатні створити як комфортні умови для навчання (де кожен 

студент буде перебувати в середовищі однокурсників, які мають однаковий рівень 

навченості), так і підтримувати та розвивати мотивацію до навчання лексики 

іноземної мови. 

Принципи професійного спрямування процесу навчання (а також 

інтегративно-компетентнісний принцип) орієнтовані на врахування майбутнього 
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фаху студентів, а також інтегрування процесу навчання лексики в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з фаховими дисциплінами. 

Принцип єдності диференціації та інтеграції. У навчанні лексики майбутніх 

юристів (з урахуванням рівневої та профільної диференціації) даний принцип 

покладено у визначення  цілей, очікуваного результату та змісту навчання.  Це тягне 

за собою варіативність та диференційованість вправ і завдань за наповненістю 

мовним матеріалом, за метою навчання, а також видів кейсів та прийомів роботи з 

ними. 

Компетентнісний підхід орієнтований на формування компетентності, яку ми 

розуміємо як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, 

діяти й виконувати поставлені завдання. Компетентнісний підхід орієнтований на 

перехід від процесу навчання до результату [85, с. 84]. На цій основі, а також 

поділяючи висновки А.Б.Євсєєва, вважаємо, що основною метою професійної освіти 

(в її інтегративному аспекті) стає підготовка фахівця, висококваліфікованого, 

конкурентноспроможного, компетентного в своїй галузі, готового до професійного 

зростання, соціальної та професійної мобільності [41, с. 13]. Саме ці характеристики 

майбутнього правознавця здатна забезпечити іншомовна лексична компетентність. 

Проаналізувавши низку наукових праць, присвячених компетентнісному 

підходу, визначаємо принципи, які можуть бути покладені в основу навчання 

іншомовної лексики: принципи системності, спадкоємності, результативності, 

освітньої та ринкової конгруентності, практичного спрямування освітнього процесу 

[20, с. 64; 41, с. 19]. 

Принцип системноті, поділяючи погляди Т.М.Аксіненко, розглядаємо як 

«переведення початкових знань у результаті систематичності їх використання і 

вивчення в знання і вміння другого порядку, коли саме систематичність є 

необхідною умовою формування системності знань» [5, с. 10]. Відповідно до цього 

принципу мову розглядаємо як системне утворення, що складається з 

взаємозв‘язаних елементів різних структурних рівнів, об‘єднаних в єдине ціле. 

Реалізація визначеного принципу передбачає формування в свідомості студентів 

уявлення про мову, яку вивчають, як про цілісну систему, що складається з набору 
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елементів (зокрема, і лексичних) і правил їх вживання в мові; навчання морфології 

на синтаксичній основі; засвоєння граматики в органічному поєднанні з лексикою 

[4, с. 217]. Елементами лексико-семантичної підсистеми мови є лексичні 

одиниці,пов‘язані між собою внутрішньослівними, парадигматичними, 

синтагматичними, асоціативно-дериваційними відношеннями. Визначення місця 

лексичної одиниці в системі передбачає, передусім, виявлення її синтагматичних 

(закономірності сполучуваності слів у лінійному ряду) і парадигматичних (слова 

зв‘язані між собою як самостійні одиниці лексичної підсистеми в їхній основній, 

номінативній функції) властивостей та відношень [131, с. 18]. У навчанні 

іншомовної лексики принцип системності має бути орієнтованим на вивчення 

парадигматичних та синтагматичних відношень слів (а відтак вивчення лексики у 

взаємозв‘язку з граматикою та в різних видах мовлення), через призму яких і 

створюється цілісне системне уявлення про лексико-семантичну підсистему мови. 

Це і є ознакою сформованої компетентності, яка забезпечить здатність та готовність 

майбутнього фахівця до користування лексичним фондом іноземної мови в 

найрізноманітніших ситуаціях взаємодії, а також до перманентного збагачення 

власного тезаурусу. 

Принцип спадкоємності – загальнопедагогічний принцип, спрямований на 

збереження цілісності процесу навчання, забезпечення зв'язку між його ступенями, 

поступовий розвиток особистостіна всіх етапах навчання [91]. Принцип 

спадкоємності ставить низку вимог: планування змісту навчання має виходити 

нетільки із завдання опанувати досвідом попередніх поколінь, а й орієнтуватися на 

передбачуване майбутнє; тематичне і хронологічне узгодження програм; 

накопичення даних, що відображають рівень сформованості і динаміку змін 

особистісних і професійних якостей майбутнього фахівця; виявлення і ліквідація 

«кризових» ситуацій у формуванні особистості студентів; виявлення в особистості 

студентів позитивних якостей і сприяння їхподальшому розвитку; створення умов 

для безперервного використання і розвитку засвоєних студентами понять і їх систем 

у процесі навчальної і виробничої діяльності [39,c. 18]. Проектуючи визначений 

принцип на навчання іншомовної лексики, визначаємо, що він передбачає а) 
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врахування та використання досвіду студента (а саме його словникового запасу та 

лексичних навичок в різних видах мовленнєвої діяльності), якого він набув за час 

навчання у середній школі; б) планування процесу навчання лексики в аспекті 

перспектив професійної діяльності майбутнього юриста, ситуацій комунікативної 

професійної взаємодії; в) виявлення і ліквідація «кризових» ситуацій, які, як 

правило, спричиняються апатією до вивчення мови, зумовленої «відставанням» у 

навчанні; ліквідацію таких кризових ситуацій вбачаємо в наданні студентові 

індивідуальних навчальних траекторій, детермінованих диференційованим 

навчанням; г) виявлення здібностей студентів до навчання мови та створення умов 

для їх розвитку; д) «запуск механізмів» до самостійного вивчення лексики, 

розширення власного тезаурусу упродовж усієї професійної діяльності шляхом 

забезпечення розуміння структури мови, парадигматичних та синтагматичних 

відношень лексичних одиниць, розуміння процесів семогенезу. 

Принцип результативності навчання орієнований насамперед на результат 

навчання, тобто сформовану здатність і готовність використовувати лексику в 

різних ситуаціях професійної комунікативної взаємодії  англійською мовою, 

самостійно розширювати та збагачувати власний словниковий запас. 

Принцип освітньої та ринкової конгруентності (забезпечення діалогічності 

навчального процесу з виробничою сферою) орієнтований на тісний взаємозв‘язок 

навчання з вимогами та викликами суспільства [20, с. 64]. В аспекті 

компетентнісного навчання іншомовної лексики в усних видах мовленнєвої 

діяльності цей принцип регламентує визначення низки комунікативних ситуацій, 

якими користуються майбутні правознавці в усному професійному спілкуванні з 

метою інформувати, переконувати, домовлятися, спонукати до певних дій тощо 

(цьому присвячено окремий підрозділ – 2.1). А оскільки іноземна мова для 

майбутнього правознавця є лише інструментом ефективного здійснення фахової 

діяльності та професійного саморозвитку, то й навчання лексики має здійснюватися 

на основі принципу практичного спрямування освітнього процесу, відповідно до 

якого формування лексичної компетентності  розглядаємо як компонент 

мовленнєвих компетентностей в усному спілкуванні. 
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Комунікативно-діяльнсний підхід спрямований на формування 

комунікативної іншомовної компетентності, яка є метою навчання, а її досягнення 

здійснюється шляхом вправлянь у комунікації [4, с. 105; 85, с. 82]. Навчання 

іншомовної лексики на засадах визначеного підходу передбачає дотримання низки 

принципів: комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву. 

Відповідно до принципу комунікативної спрямованості, навчання англійської 

лексики майбутніх юристів повинно мати практичну спрямованість, бути 

орієнтованим на оволодіння мовленнєвою діяльністю, тобто перевагу слід надавати 

синтагматичним відношенням лексичних одиниць, використанню лексики в різних 

видах мовленнєвої діяльноті (зокрема, в усному спілкуванні, яке перебуває у фокусі 

нашого наукового дослідження). 

За принципом взаємодії функції і форми, вивчення іншомовної лексики 

повинно здійснюватися у єдності форми слова, його семантичного поля та функції. 

Власне функційний аспект слова орієнтований на опанування його синтагматичних 

відношень в комунікативному аспекті. 

Згідно з принципом автентичного характеру навчальних матеріалів, навчання 

лексики здійснюється на автентичних текстах, що мають слугувати взірцем 

відповідної синтагматики, яку студенти будуть наслідувати під час продуктивного 

вживання лексичних одиниць. Відповідно до рівневого та профільного 

диференційованого навчання, формування лексичних навичок має здійснюватися на 

основі добору автентичних посильних для читання та розуміння текстів, які 

відображають майбутній фах студентів та містять різні групи лексичних одиниць з 

їхніми денотативними та конотативними значеннями. 

За принципом ситуативності, навчання лексики здійснюється в контексті 

моделювання відповідних комунікативних ситуацій, які відображають фахове 

мовлення майбутніх правознавців, а також вживання лексичних одиниць у 

відповідних контекстах. Відповідно до рівневого диференційованого навчання, 
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формування лексичних навичок передбачає диференціацію ситуацій спілкування за 

комунікативною метою, за складом лексики, яка буде вивчатися. 

Відповідно до принципу інформаційного розриву, студенти повинні завжди 

одержувати завдання, які містять лексичні одиниці або з невідомими 

денотативними, або з невідомими конотативними значеннями, особливості 

сполучуваності лексичних одиниць та набуття ними значень у відповідних 

контекстах. Рівнева та профільна диференціація передбачає використання нової 

лексики (в її денотативному, конотативному та функціональному аспектах) у 

навчанні студентів різних дифгруп. 

Впровадження методики диференційованого навчання лексики майбутніх 

правознавців потребує визначення технології навчання як ключової категорії 

методики. 

Технологію навчання, за С.Ю.Ніколаєвою, розуміємо як спеціально відібрані 

й розташовані у певному порядку прийоми навчання, якими користується викладач 

під час своєї роботи; як науково обґрунтовану послідовність дій викладача та 

студентів, що відповідає основним положенням певного методу навчання [85,с.125]. 

У сучасних умовах при стрімкому розвитку інформаційних технологій та 

збільшенні джерел інформації процес навчання вимагає більш ефективних та 

сучасних методів подачі інформації. Ці методи повинні дозволити суб‘єктам 

навчання отримувати достатній обсяг навчального матеріалу та забезпечити 

достатній рівень оволодіння цим матеріалом. На сьогодні такі методи навчання 

називаються інтерактивними й їх існує достатньо велика кількість. Провідною ідеєю 

використання цих методів є те, що вони базуються на взаємодії між викладачем та 

студентами та позитивно впливають на навчання студентів: вчать мислити 

критично, вирішувати конкретні задачі, ухвалювати рішення, знаходити 

альтернативні шляхи розв‘язання певних задач, вести дискусії. Одним із таких 

інтерактивних методів є кейс-метод, відомий як метод ситуативного навчання на 

конкретних прикладах. Кейс-метод має чітку структуру: проблемна ситуація, 

питання і завдання для обговорення, інформативні додатки [9, с.57-58; 141, с.14]. 
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Взагалі метод кейсів широко використовувався й використовується надалі в 

сфері економіки та бізнесу, але зараз він набув вжитку й у сфері медицини, 

політології, упедагогіці, юриспруденції, тощо. Кейс-метод призначений для 

отримання знань з дисциплін, що характеризуються наявністю плюралістичних 

істин, коли неможливо дати однозначну відповідь на поставлене запитання; акцент 

навчання переноситься з оволодіння студентами готовими знаннями на процес 

самостійного їх набуття і застосування на практиці в процесі обговорення; метод 

ґрунтується на моделі конкретної ситуації, яка має місце в реальному житті [27]. 

Кейс-метод був створений британськими вченими Ф. Едейєм, М. Шевером  та 

К. Єйтсом [151]. Уперше він був застосований в США в 1870 році у школі 

Гарвардського університету. Викладач наводив конкретну ситуацію, а потім давав 

завдання, які студенти повинні були вирішити. З 1910 року кейс-метод широко 

почав використовуватись у Гарвардський бізнес-школі [137]. 

Загальноприйнятим визначенням кейс-методу є те, що це опис ситуації, яка 

реально існувала. Однак викладачі, що використовують цей метод, розуміють його 

по-різному. У Гарвардській школі бізнесу визначають цей метод як такий метод 

навчання, де студенти та викладач беруть участь у безпосередньому обговоренні 

ділових ситуацій чи завдань. Ці кейси, зазвичай, створені на основі реального 

досвіду людей, які працюють у певній сфері [19]. К.М.Красікова, розглядаючи кейс-

метод як спосіб формування методичної компетентності майбутніх педагогів, 

визначає його як метод начання, який спрямований на вирішення певної проблеми, 

але ця проблема не дається у готовому вигляді, а формулюється викладачем, 

виходячи з умов реальної навчальної ситуації, яка дозволяє викладачеві-

професіоналу визначити проблему під час організації процесу навчання аспекту 

мови чи виду мовленнєвої діяльності і накреслити шляхи її вирішення. Кейс-метод 

інтегрує інші методи – моделювання (побудова моделі ситуації), ігрові методи 

(представлення варіантів поведінки героїв ситуації), мозковий штурм (генерування 

ідей щодо ситуації), дискусія (обмін думками) [68,с.12]. Л.В.Бурковська зосереджує 

увагу на тому, що кейс-метод дає змогу максимально наблизити навчання до 

майбутньої професійної діяльності студентів [137]. Цієї ж думки дотримується 
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Л.М.Пилипенко, який трактує кейс-метод як метод, що базується на аналізі 

конкретного ситуативного завдання (кейса), побудованого на реальній проблемі, яка 

повинна бути розглянута студентом з точки зору організації або певної посадової 

особи [137]. Д.Ю.Тулепбергенова кейс-метод визначає як метод, який забезпечує 

педагогічно цілеспрямовану організацію квазіпрофесійної діяльності студентів по 

аналізу і/або вирішенню проблеми конкретної ситуації [136,c.14]. Отже, у теорії 

навчання метод кейсу застосовують для навчання вирішувати реальні проблемні 

ситуації, що вимагають пошуку реальних шляхів вирішення.Нині співіснують дві 

класичні школи case-study – Гарвардська (американська) і Манчестерська 

(європейська). Умежах першої школи метою методу є навчання пошуку єдино 

правильного рішення, другапередбачає багатоваріантність вирішення проблеми. 

Американські кейси більші за обсягом (20-25 сторінок тексту, плюс 8-10 сторінок 

ілюстрацій), європейські кейси в 1,5-2 рази коротші [126]. 

Суть кейс-метода полягає в тому, що засвоєння знань і формування умінь є 

результатом активної самостійної діяльності студентів з вирішення протиріч, 

внаслідок чого і відбувається творче оволодіння професійними знаннями, 

навичками, уміннями і розвиток розумових здібностей. У навчанні із застосуванням 

кейс-методу зона найближчого розвитку студентів розширюється до меж 

проблемних ситуацій, у яких перехід від незнання до знання перестає бути для 

студентів основним, він стає природною ланкою, зоною його активного розвитку 

[20]. Таким чином,  кейс – це опис конкретної ситуації, який використовують як 

педагогічний інструмент, що допомагає студентам: 

• глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення; 

• отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення 

закономірностей, взаємозв‘язків, формулювання гіпотез; 

•  пробудити   інтерес, підігріти  цікавість,  заохотити мислення та дискусію; 

•отримати додаткову інформацію, поглибити знання;  переконатися у 

поглядах; 
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• розвинути  і  застосувати  аналітичне  і  стратегічне мислення, вміння 

вирішувати проблеми і робити раціональні висновки, розвинути комунікаційні 

навички; 

•  поєднати   теоретичні   знання   з   реаліями   життя, перетворити абстрактні 

знання у ціннісні вміння студента[53]. 

У лінгводидактиці кейс-метод розуміють як технологію навчання, засновану 

на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних 

навчальних матеріалів. Ця технологія використовується для самостійного вивчення 

студентами навчального матеріалу під час традиційного або дистанційного навчання 

[4, с.93]; як технологію навчання, яка охоплює набір навчальних матеріалів, 

укладених у папку (кейс), які орієнтовані на осмислення змісту проблеми. На 

заняттях з іноземної мови кейс-технологія використовується для розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь в результаті участі в обговоренні проблемної ситуації 

[85, с.127]. В інтерпретації Е.Г.Азімова ми не спостерігаємо наявність проблемного 

компонента кейс-технології, який є, по суті, головним її чинником, а бачимо лише 

набір матеріалів для самостійного навчання мови. У другому визначенні кейс-

технології відкритим залишається характер вирішуваної проблеми. 

В.І. Гладких розглядає кейс-метод з методичногопогляду як спеціально 

підготовлений навчальний матеріал, що містить структурований опис ситуацій, які 

запозичені з реальної практики. Кейс, на думку автора, є єдиним інформаційним 

комплексом, що дозволяє зрозуміти ситуацію. 

М.І.Клюєва, досліджуючи формування іншомовної професійно-

комунікативної компетентності студентів, які навчаються за фахом «Туризм», 

оперує поняттям «комунікативно-пізнавальні кейси», які дослідниця визначає як 

динамічно-організовані, професійно-орієнтовані іншомовні навчальні тексти, котрі, 

з одного боку, містять набір комунікативно-пізнавальних завдань, відібраних з 

урахуванням компетентностей, що формуються, а з іншого – репрезентують 

алгоритми й різноманітні варіанти вирішення найбільш типових виробничих задач. 

Ми вважаємо, що перед викладачами іноземної мови не може стояти завдання 

вирішення фахових завдань. Останні можуть слугувати лише матеріалом 
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обговорення та мотиватором здійснення комунікативної діяльності. Викладач 

іноземної мови не є компетентним у юриспруденції, щоб навчати студентів 

вирішувати проблемні ситуації. Проте кейси можуть і повинні містити фахово 

орієнтовані матеріали (друковані тексти, аудіо, відеоматеріали), а також 

спрямовуватися на вирішення лінгвістичних (пов‘язаних із функціонуванням 

мовних одиниць) та комунікативних (пов‘язаних із продукуванням та рецепцією 

мовлення) завдань, розширювати фахові знання.  

Зважаючи на основні орієнтири, які охоплює поняття кейс-технології 

(орієнтація на дистанційність / самостійність, проблемність, формування мовних 

знань, мовленнєвих навичок та вмінь, інтегрування процесу навчання мови з фахом), 

а також беручи до уваги педагогічні умови, що сприяють успішному застосуванню 

кейс-методу: здійснення специфічної комунікативної діяльності в роботі з кейсом, в 

якій затребувані й актуалізовані знання і мовленнєві вміння студентів; врахування 

викладачем галузевих професійних вимог до підготовки студентів; активне 

залучення студентів до роботи над кейсом (вивчення матеріалів, обговорення 

проблем, вироблення рішень, творчість в поданні результатів кейса і їх 

аргументований захист) і стимулювання їхнього успіху, надбання особистісного 

досвіду і подолання психологічних труднощів у професійному спілкуванні 

іноземною мовою [79], а також поділяючи висновки О.Б. Бігич, яка окреслила низку 

цілей, на вирішення яких має бути орієнтований кейс: практична мета – формування 

у студентів іншомовної комунікативної компетентності в усіх видах мовленнєвої 

діяльності; професійно орієнтована мета – набуття фахових знань; 

лінгвосоціокультурна мета – розширення загального світогляду студентів щодо 

країн, мова яких вивчається, й лінгвістичного кругозору щодо фахової термінології; 

розвивальна мета – розвиток навчальних умінь самостійної індивідуальної й 

групової роботи[16, с.17-18] – зробимо спробу конкретизувати поняття  кейс-методу 

в навчанні іноземної мови в цілому та формування лексичної компетентності в 

усному спілкуванні. 

Кейс-метод – технологія навчання, яка охоплює методично організовані 

навчальні матеріали (друковані тексти, мультимедійні матеріали, які відображають 
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ситуації професійної діяльності майбутніх фахівців, вправи та завдання до них), які 

складають кейс і орієнтовані на самостійне опанування мовними знаннями 

інтегровано з розширнням фахової компетентності, на вирішення завдань 

лінгвістичного характеру, формування відповідних навичок та вмінь фахового 

мовлення.  

Відповідно, під час формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців розуміємо кейс-метод як технологію навчання, 

яка охоплює методично організовані навчальні матеріали (лексичні одиниці та їхні 

парадигматичні й синтагматичні відношення, фахово орієнтовані друковані тексти, 

аудіо-, відеоматеріали, які відображають ситуації професійної діяльності майбутніх 

юристів, які репрезентують синтагматику та функційність відповідної лексики, 

лексичні вправи та завдання), які орієнтовані на самостійне опанування фаховими 

знаннями, лексичними знаннями та навичками, комбінованими в уміння усного 

спілкування, на вирішення завдань лінгвістичного характеру, пов‘язаних із 

функціонуванням лексики у мові й мовленні. 

У розробленні кейсів для формуваннялексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавціворієнтуємося на етапи, визначені 

Г.В. Малаєвою: 

- підготовчий: вивчення викладачем структури лексичної компетентності в 

усному спілкуванні, визначення педагогічних умов, критеріїв і показників для її 

оцінки, вивчення професійного контексту і відбір матеріалів для створення кейсів, 

які забезпечують комунікативність, міжпредметну інтеграцію, інформаційну 

насиченість і проблематизацію через домінуючий обсяг автентичного матеріалу 

професійної  спрямованості і його актуалізацію під час формування лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх фахівців; 

-технологічний: вибір виду кейса, джерел, змісту, розробка кейсів, 

обґрунтування відповідності розроблених кейсів структурі іншомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні студентів, використання кейсів; активна 

робота студентів з кейсом; 
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-оцінно-рефлексивний: моніторинг рівня сформованості лексичної 

компетентності в усному спілкуванні засобами формального контролю, 

неформального контролю, самооцінки [79, с.15]. 

Натомість роботу з кейсами вважаємо доцільно проводити, услід за 

науковцями О.Б. Бігич [16, с.19-20] та О.В. Ярошенко [153, с.22] у два етапи: 

1.Підготовчий, який полягає у самостійному опрацюванні матеріалів кейсу 

кожним студентом у позааудиторний час для осмислення проблеми (проблем), що 

викладена в них; опрацювання кожним студентом додаткових джерел інформації 

[16, с.19-20]. 

В умовах формування лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців на підготовчому етапі вважаємо доцільним: а) самостійне 

читання студентами фахових текстів та аналіз синтагматичних і парадигматичних 

відношень лексичних одиниць; б) самостійне виконання вправ і завдань, 

орієнтованих на вирішення лінгвістичних проблем, пов‘язаних із синтагматичними і 

парадигматичними відношеннями лексичних одиниць, орієнтованих на формування 

знань та навичок правильного слововживання; в) самостійне опрацювання 

додаткових джерел, які містять фахову інформацію, особливості слововживання 

правової лексики, мотивують студентів до обговорення відповідних проблемних 

ситуацій та використання лексики, що вивчається. 

2. Основний етап, орієнтований безпосередньо на обговорення окресленої в 

навчально-пізнавальних матеріалах кейсу професійної проблеми: кожен студент 

бере участь в її обговоренні; на цьому етапі застосовуються ситуації обговорення та 

переконання [16, с.19-20]. 

Вирішуючи проблему формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців, вважаємо доцільним основний етап 

орієнтувати на: а) комбінування лексичних знань та навичок, набутих на 

підготовчому етапі в уміння монологічного та діалогічного мовлення;  б) обмін 

фаховими знаннями (проте викладач не може виступати арбітром правильності 

вирішення фахових проблемних ситуацій); в) моніторинг рівня засвоєння лексики та 

сформованості лексичних навичок усного говоріння. 
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Нині існують різні класифікації кейсів. 

Так, М.І. Клюєва виділяє три групи комунікативно-пізнавальних кейсів, які 

упроваджуються послідовно у три модулі (етапи): репродуктивно-пояснювальні, 

націлені на передачу загальних і професійних знань і форм діяльності, іншомовних 

лексичних одиниць (ці кейси не передбачають творчої активності); продуктивно-

тренувальні, призначені вирішувати типові задачі за зразком з мінімумом творчості; 

незалежні дослідницькі – призначені для розширення лексичного та граматичного 

мінімуму, набуття нових навичок діяльності. Г.В. Малаєва розробила дві групи 

кейсів: ретроспективні кейси (особистісні за суб‘єктом, короткі або середні за 

обсягом, навчальні або практичні за  дидактичною метою) та прогностичні кейси 

(організаційно-інституціональні, які містять аналітичні матеріали, які мають 

практичну й науково-дослідницьку спрямованість) [79,с.13-14]. 

Проаналізувавши низку праць з методики викладання іноземних мов, 

присвячених використанню кейсів, мусимо констатувати відсутність класифікації 

кейсів, розроблених для диференційованого навчання мовних аспектів чи видів 

мовленнєвої діяльності. 

В основу класифікації кейсів для формування лексичної компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх правознавців вважаємо доцільним враховувати такі 

чинники: 

- зміст лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців, її диференційований характер; 

- рівень навченості студентів; 

- групи фахової юридичної лексики; 

- комунікативні ситуації.  

Кейси, орієнтовані на рівень навченості А2 (результат – сформовані лексичні 

навички на рівні В1+/В2), спрямовані на вивчення загальнорозмовної лексики, 

вільних фразеологічних словосполучень, притаманних правовому дискурсу, 

загальнонаукових термінів, термінів загальної юридичної практики, термінованих 

слів. Вивчається образно-понятійне значення терміноконцепту.Акцент робиться на 

вивчення простих за будовою термінів та термінослів.У кейсах використовуються 
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адаптовані та частково адаптовані фахові тексти. Використовуються комунікативно-

мовленнєві ситуації в межах публічного виступу, доповіді. Домінантними є 

функціональні типи розповіді та опису. 

Практика викладання іноземних мов майбутніх правознавців показує, що 

навіть у межах диференційованої групи за рівнем навченості згодом виявляється, що 

студенти потребують додаткової диференціації, оскільки їхня успішність з часом 

починає різнитися. Це викликано низкою чинників, зокрема, різними здібностями до 

вивчення мови, різною мотивацією, різним ступенем автономності в навчанні. 

Потреба в додатковій диференціації виникає на середині першого семестру і до 

кінця навчального року. Така диференціація полягає у варіативності навчальних 

матеріалів – наприклад, окремі студенти з початковим рівнем А2 швидко досягають 

рівня В1 і можуть виконувати завдання, які відповідають рівню В1+, а згодом – і В2. 

Так само студенти  з рівнем В1 швидко досягають рівня В1+ і можуть виконувати 

завдання, які відповідають рівню В2, а згодом – і В2+. Тому й виникає потреба 

диференціювати навчальні матеріали так, щоб кожен студент міг розвивати свої 

лексичні навички відповідно до здібностей, можливостей, наполегливості тощо. 

У зв‘язку з цим було запропоновано диференціацію завдань у межах кейсу, 

орієнтованого на рівень навченості А2: кейси містили 2 блоки (орієнтовані на 

результат – рівень В1, В1+) та 3 блоки (орієнтовані на результат – рівень В1, В1+, 

В2) завдань.  

Кейси, орієнтовані на рівень навченості В1 (результат – сформовані лексичні 

навички на рівні В2/В2+). Метою цих кейсів є повторення загальнорозмовної 

лексики, загальнонаукових термінів,що вживаються у правовому дискурсі, 

удосконалення репродуктивних навичок оперування ними; формування знань та 

навичок оперування вільними фразеологічними словосполученнями, лексичними 

одиницями, притаманними правовому дискурсу, термінами загальної юридичної 

практики, термінованими словами. Відбувається формування знань слотів 

терміноконцептів, які репрезентують декларативні  та процедурні знання, типові 

правовій системі України та англомовних країн. Акцент робиться на вивчення 

складних і складених за будовою термінів та термінослів. У кейсах 
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використовуються частково адаптовані та автентичні фахові тексти. 

Використовуються комунікативно-мовленнєві ситуації в межах публічного виступу, 

доповіді, прохання, накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони. 

Використовуються, в основному, розповідь, опис, обґрунтування. 

У межах цього кейсу було так само запропоновано диференціацію завдань: 

кейси містили 2 блоки (орієнтовані на результат – рівень В2, В2+).  

Метою кейсів, орієнтованих на рівень навченості В1+ (результат – сформовані 

лексичні навички на рівні В2+) є повторення усіх груп лексики та удосконалення 

навичок їх вживання; формування знань та навичок оперування термінами з різних 

галузей права, термінамиіз суміжних наук. Акцент робиться на вивчення складних і 

складених за будовою термінів та термінослів. Відбувається формування знань 

слотів терміноконцептів, які репрезентують специфічні декларативні та процедурні 

знання, відмінні в правових системах України та англомовних країн, відображають 

культурну специфіку та цінності. 

У кейсах використовуються автентичні фахові тексти. Використовуються 

комунікативно-мовленнєві ситуації в межах доповіді, зобов‘язання, гарантії, 

відмови, поруки, запиту та отримання інформації, інтерв‘ювання, випитування, 

поради, рекомендації, пропозиції. Домінантними є функціональні типи мовлення – 

обґрунтування та спростування. 

 

Висновки до розділу 1 

Аналіз наукової літератури, підручників, навчальних програм, стандарту 

вищої освіти дали можливість зробити окремі висновки: 

1. Проблема диференційованого формування лексичної компетентності в 

усному англійському спілкуванні майбутніх юристів досі не була предметом 

теоретичних досліджень, відповідно не представлена системно  і в навчально-

методичних матеріалах. 

2. Уточнено поняття лексичної компетентності в усному англійському 

спілкуванні майбутніх юристів: системна динамічна взаємодія знань 

парадигматичних та синтагматичних відношень лексичних одиниць іноземної мови, 
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навичок вживання лексичних одиниць в усному мовленні, здатність та готовність 

використовувати лексичні одиниці в продукуванні монологічного та діалогічного 

фахового юридичного мовлення. На основі «Класифікатора професій України»; 

переліку фахових компетентностей правознавця, наведених у «Стандарті вищої 

освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань – 08 «Право», 

спеціальність – 081 «Право»; навчальних програм з англійської мови для юристів, 

типових комунікативно-мовленнєвих ситуацій (декларативних, комісивних, 

інтерогативних, ін‘юнктивних, реквестивних, адвіситивних) було здійснено 

класифікацію правової лексики за семантикою (терміни з різних галузей права, 

терміни загальної юридичної практики, терміни з суміжних наук, загальнонаукові 

терміни, семантично спеціалізовані слова загальної мови (терміновані слова), кліше, 

вільні фразеологічні сполуки, які використовуються у мові права як стилістичні 

ознаки (наукового чи офіційно-ділового стилю), загальнорозмовна лексика) та за 

будовою (прості, складні та складені терміни). Визначено ієрархію вивчення 

термінів: прості терміни мають передувати складним та складеним, а вивчення 

термінів з різних галузей права та термінів з суміжних наук має відбуватися після 

вивчення всіх інших груп лексики.  

3. Суть диференційованого формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-методу полягає у 

розподілі студентів спеціальності «Право» за диференційованими групами – за 

рівнем навченості (тобто сформованості лексичної компетентності в усному 

спілкуванні), у визначенні цілей та очікуваного результату навчання, окресленні 

змісту, підсистеми вправ і завдань, видів кейсів, їх наповнення, прийомів роботи з 

кейсами. Обґрунтовано потребу в диференціації студентів 1-ого курсу спеціальності 

«Право» за рівнем навченості (тобто сформованості означеної компетентності). Така 

диференціація суб‘єктів навчання зумовлює диференціацію інших компонентів 

методичної системи, зокрема, цільового, змістового, операційного. 

4. Конкретизовано поняття кейс-методу у формуванні лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців, який розуміємо як 

технологію навчання, що охоплює методично організовані навчальні матеріали 
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(лексичні одиниці та їхні парадигматичні й синтагматичні відношення, фахово 

орієнтовані друковані тексти, аудіо-, аудіовідеоматеріали, які відображають ситуації 

професійної діяльності майбутніх юристів та репрезентують синтагматику та 

функційність відповідної лексики, лексичні вправи та завдання), що орієнтовані на 

самостійне опанування фаховими знаннями, лексичними знаннями та навичками, 

комбінованими в уміння усного спілкування, на вирішення завдань лінгвістичного 

характеру, пов‘язаних із функціонуванням лексики у мові й мовленні. 

5. Здійснено диференціацію кейсів з урахуванням рівня навченості студентів 

та очікуваного результату навчання, за змістом навчання та наповненням 

навчальним матеріалом (фаховою лексикою, автентичними / адаптованими / 

напівавтентичними текстами, вправами і завданнями, комунікативними ситуаціями, 

у межах яких відбувається навчання лексики, типами мовлення). 

Результати першого розділу висвітлено в таких публікаціях [108; 109; 

110;118]. 
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РОЗДІЛ  2 

МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

ПРАВОЗНАВЦІВ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УСНОМУ СПІЛКУВАННІ  

 

У другому розділі описано цілі диференційованого навчання лексики в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців, спрогнозовано очікувані результати, визначено 

принципи добору лексичного матеріалу, комунікативних ситуацій, у яких він 

використовується, текстів, диференційовано їх за рівнями навченості студентів; 

розроблено вправи і завдання, які складають зміст кейсів, диференційовано їх за 

рівнями навченості; створено модель організації процесу навчання за авторською 

методикою. 

 

2.1. Мета диференційованого навчання англійської лексики в усному 

спілкуванні майбутніх юристів 

 

Мета є системотворчим чинником у підготовці майбутніх фахівців, 

координатором усіх елементів методичної системи: змісту, методів, прийомів, форм 

організації навчання, методів та форм контролю,  результату. Визначення цілей 

навчання ґрунтується на вимогах, які ставить перед фахівцем суспільство, на 

потребах самих студентів. На основі цілей навчання відбувається моделювання 

кінцевого результату, орієнтованого на формування відповідних компетентностей 

[83, с.29]. 

Метою професійного спрямувaння нaвчaння є зaбезпечення можливостей для 

рівного доступу студентствa до квaліфіковaної професійної підготовки, 

безперервної освіти впродовж всього життя (lifelong learning), виховaння 

особистості, здaтної до сaмореaлізaції, професійного зростaння й мобільності в 

умовaх реформувaння сучaсного суспільствa. Головнa метa нaвчaння іноземної мови 

студентів немовних спеціальностей полягaє у формувaнні у них професійно 

спрямовaної іншомовної комунікативної компетентності. 
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Стандартом вищої освіти зі спеціальності 081 – «Право» передбачено, що 

фахівець із правознавства повинен мати здатність спілкуватися іноземною мовою як 

усно, так і письмово, у тому числі у професійній сфері, повинно бути уміння збору й 

аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінки її достовірності, 

використання сучасних інформаційних технологій і баз даних. Тож, виходячи зі 

«Стандарту», визначаємо пріоритетну роль навчання мовленнєвій діяльності, а отже, 

формування лексичної компетентноті має здійснюватися як компонент мовленнєвих 

компетентностей. 

Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 

2004 року, рівень володіння мовою випускників шкіл має відповідати 

певнимвимогам. Наразі в чинному стандарті не прописано, якого саме рівня вони 

мають набути. Однак, В. Г.  Редько та О.С. Пасічник у статті «Особливості 

конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній 

школі України» зазначають, що учні, які навчаються за програмою рівня стандарту, 

повинні оволодіти мовою на рівні В1 (рівень стандарту визначає обов‘язковий 

мінімум змісту навчального предмета, який не передбачає його подальшого 

вивчення у вищій школі (наприклад, аграрні професії, сфера побутового 

обслуговування, спортивний напрям тощо). Академічний рівень навчання мови 

орієнтований на результат В1+ (обсяг змісту достатній для подальшого вивчення 

іноземної мови у вищих навчальних закладах; вивчення за цим рівнем реалізується в 

класах нефілологічного профілю). Профільний рівень – поглиблене і професійно 

зорієнтоване навчання іноземних мов у класах філологічного напряму з орієнтацією 

на майбутню  професію. Рівень володіння іноземною мовою має відповідати 

показнику В2 [106]. Рівень В1 є достатнім для участі у коротких соціальних 

контактах, які характеризуються простим обміном інформацією на знайомі теми у 

передбачуваних ситуаціях. Рівень В1+ характеризується здатністю суб‘єкта 

використовувати іноземну мову з метою одержання фахових знань. Рівень В2 – це 

рівень незалежного користувача, який впевнено почувається в умовах іншомовного 

середовища. Досягнення цього рівня дає змогу розуміти основні ідеї тексту як на 

конкретну, так і на абстрактну тему, брати участь у дискусіях за фахом. Користувач 
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мови чітко, детально висловлюється на широке коло тем, може висловлювати 

власну думку з певної проблеми, наводити різноманітні аргументи «за» і «проти» 

[44; 106]. 

Проте, як засвідчує аналіз програм з іноземної мови (рівнів стандарту, 

академічного  та профільного), випускники шкіл повинні опанувати мову саме на 

такому рівні (B2). Та практика навчання студентів першого курсу, на жаль, 

засвідчує, що далеко не всі студенти набувають такого рівня. Це зумовлено якістю 

викладання іноземної мови в школі, а також правом вибору випускника складати 

ЗНО або з математики, або з іноземної мови. Можливість такої альтернативи не 

стимулює окремих студентів до вивчення іноземної мови. Тому на початку першого 

курсу студенти мають різний рівень навченості: А2, В1 та В1+. 

Засадничі принципи методики диференційованого навчання іноземної мови 

орієнтовані не на підведення усіх студентів до єдиного стандарту, а на створення 

індивідуальних навчальних траекторій, за яких кожен студент навчатиметься в 

комфортних та оптимальних умовах і вийде на максимально можливий власний 

результат. Для набуття рівня володіння мовою, на порядок вищого за наявний, 

потрібно в середньому 200-250 астрономічних годин [102]. Відповідно, студенти, які 

мають рівень А2, можуть набути рівня В2+ за умови відвідування занять (та 

активної участі на них) в обсязі близько 600 астрономічних годин (це приблизно 750 

академічних). На жаль, такої кількості годин не передбачено навчальними планами 

на переважній більшості юридичних факультетів (навіть разом із самостійною 

роботою). Тому, враховуючи нинішні умови, які існують у закладах вищої освіти, 

вважаємо, що далеко не всі студенти зможуть досягнути рівня В2+.  

Колектив авторів «Програми з англійської мови для професійного 

спілкування» (Г.Є.Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок) вважає (і ця думка є 

слушною): якщо рівень навченості вступників до ЗВО є нижчим рівня В1+ 

(наприклад, А2 – Елементарний користувач), то освітні заклади повинні 

пропонувати факультативні (підготовчі або інтенсивні) мовні курси, з тим щоб 

підняти рівень своїх студентів А2 до рівня В1+, перш ніж вони почнуть вивчати 

обов‘язковий курс англійської мови професійного спрямування. Проте мусимо 
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констатувати, що ці поради в основному залишаються декларативними, а 

факультативи у більшості закладів вищої освіти не відкриваються. Тож ми 

орієнтуємося на однакову кількість аудиторних занять. Проте в навчанні студентів з 

рівнями навченості А2 та В1 вважаємо дещо збільшити кількість (на 15-20%) годин 

на самостійну роботу. 

Таким чином, ми ставимо перед собою цілі: на кінець першого курсу 

сформувати рівень лексичної компетентності в усному спілкуванні у кваліфікованої 

більшості студентів-юристів (поняття «кваліфікована більшість» (super qualified 

majority)) запозичено із документів Ради Європи; такою більшістю вважають 

близько двох третин осіб (понад 60% або дві третини), які беруть участь в 

опитуваннях, голосуваннях, експерименті [194, с.561-563] з рівнем навченості А2 на 

рівні В1+ (в окремих студентів В2), у студентів з рівнем навченості В1 – на рівні В2 

(в окремих студентів В2+), у студентів з рівнем навченості В2 – на рівні В2+. 

Посилаючись на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, а також на 

програми з англійської мови для юристів, на наукові праці дослідників, визначаємо 

вимоги до діалогічного та монологічного мовлення в межах різних рівнів: 

Рівень В2+ передбачає вміння фахівців захищати свої погляди в дискусії, 

наводячи релевантні пояснення, аргументи і коментарі; пояснювати свою думку 

щодо основних положень обговорюваної проблеми, вказуючи на переваги і недоліки 

різних суджень; будувати низку послідовних аргументів; розвивати аргумент, 

наводячи докази на підтримку певної точки зору; пояснювати проблему і 

формулювати її так, щоб інша сторона в переговорах мала поступитися; 

розмірковувати про причини, наслідки, гіпотетичні ситуації; брати активну участь у 

неформальній дискусії у знайомих контекстах, коментуючи, висвітлюючи точку 

зору, оцінюючи альтернативні пропозиції, створюючи гіпотези та реагуючи на 

гіпотези інших [102, с.37]. 

Відповідно до рівня В2+ визначаємо, що метою формування лексичної 

компетентності у студентів диференційованої групи (яка має рівень В1+ та 

орієнтована на В2+), які повинні уміти пояснювати, аргументувати, коментувати, є: 
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- запас широкого тезаурусу правничих термінопонять з різних галузей права, 

термінів з суміжних наук, володіти складними і складеними за будовою термінами 

та термінословами;  

- репродуктивні лексичні навички, поєднані з адекватним використанням 

термінопонять в монологічному та діалогічному мовленні; 

- фахові знання, необхідні для пояснення, аргументування (обґрунтування та 

спростування), дискусії, коментарів, а також засоби вербалізації цих знань; 

- знання слотів терміноконцептів, які репрезентують специфічні декларативні 

та процедурні знання, відмінні в правових системах України та англомовних країн, 

відображають культурну специфіку та цінності народів-носіїв мов;  

- володіння лексичними засобами(словами, кліше, вільними фразеологічними 

сполуками), притаманними для функціональних типів мовлення – розповіді, опису, 

обґрунтування / спростування. 

Очікуваним результатом формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні дифгрупи, орієнтованої на рівень В2+, є сформовані лексичні знання та 

навички оперування  правничими термінопоняттямиз різних галузей права, термінів 

з суміжних наук, складними і складеними за будовою термінами та термінословами, 

терміноконцептами, які репрезентують специфічні декларативні та процедурні 

знання, відмінні в правових системах України та англомовних країн; здатність та 

готовність використовувати ці термінопоняття та терміноконцепти під час 

продукування інформативних та персуазивних монологів і діалогів на фахові теми, 

вирішувати проблеми лінгвістичного характеру з вибором правильної лексики. 

Рівень В2 передбачає вміння виступати з підготовленими індивідуальними 

презентаціями щодо найрізноманітніших тем академічного та професійного 

спрямування, продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем (чіткий, 

логічно об‘єднаний дискурс); реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво 

важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, 

лекцій, бесід, що пов‘язані з навчанням та професією;  чітко аргументувати свою 

точку зорустосовно актуальних тем в академічному та професійному житті, 

висловлювати думки щодо змісту автентичних радіо- і телевізійних програм, 
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пов‘язаних з академічною та професійною сферами, адекватно реагувати на 

позицію/точку зору співрозмовника, пристосовуватися до змін, які зазвичай 

трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів; 

виконувати різні мовленнєві функції і реагувати на них, гнучко користуючись 

загальновживаними фразами [102]. 

Відповідно до рівня В2 визначаємо, що метою формування лексичної 

компетентності у студентів диференційованої групи (яка має рівень В1 та 

орієнтована на В2), які повинні вміти зробити презентацію, обговорювати, 

дискутувати, вести офіційні переговори, лекції, бесіди,висловлювати думки щодо 

змісту побаченого / почутого,  при цьому реагувати на основні ідеї та розпізнавати 

суттєво важливу інформацію, пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються 

під час бесіди, є: 

- запас  широкого тезаурусу загальнонаукових та загальноправових 

термінів,що вживаються у правовому дискурсі, а також понять, ними позначених; 

- навички оперування вільними фразеологічними словосполученнями, 

лексичними одиницями, притаманними правовому дискурсу, термінами загальної 

юридичної практики, термінованими словами; 

- знання та навички вживанняскладних і складених за будовою термінів та 

термінослів; 

- знання слотів терміноконцептів, які репрезентують декларативні  та 

процедурні знання, типові правовій системі України та англомовних країн; 

- фахові знання, які є предметом презентацій, обговорень, дискусій, офіційних 

переговорів, лекцій, бесід; 

- володіння лексичними засобами (словами, кліше, вільними фразеологічними 

сполуками), притаманними для функціональних типів мовлення – розповіді, опису, 

обґрунтування / спростування. 

Очікуваним результатом формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні диференційованої групи, орієнтованої на рівень В2, є сформовані 

лексичні знання та навички оперування загальнонауковими та загальноправничими 

термінами складними і складеними за будовою термінами та термінословами; 
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навички оперування вільними фразеологічними словосполученнями, лексичними 

одиницями, притаманними правовому дискурсу, знання слотів терміноконцептів, які 

репрезентують декларативні  та процедурні знання, типові правовій системі України 

та англомовних країн; здатність та готовність використовувати ці слова під час 

продукування інформативних та персуазивних монологів і діалогів за темами фаху, 

вирішувати проблеми лінгвістичного характеру з вибором правильної лексики (у 

межах зазначених груп). 

Рівень В1+ передбачає використання іноземної мови для набуття фахових 

знань. На рівні В1 користувачі іноземною мовою лише повідомляють інформацію, 

переважно конкретну, можуть висловити власну думку, але ще не в змозі її 

обґрунтувати, аргументувати, відстоювати власну точку зору; вони вміють 

узагальнювати, але ще не виділяють усі деталі[44]. Таким чином, мовлення 

користувача В1+ є інформативним.  

Відповідно до рівня В1+ визначаємо, що метою формування лексичної 

компетентності у студентів диференційованої групи (яка має рівень А2 та 

орієнтована на В1+), які повинні вміти описувати, розповідати, узагальнювати 

інформацію, є: 

- знання загальнорозмовної лексики, вільних фразеологічних словосполучень, 

притаманних правовому дискурсу, навички вживання цієї лексики в усному 

спілкуванні; 

- знання загальнонаукових термінів,термінів загальної юридичної практики, 

термінованихслів, образно-понятійних значень терміноконцептів; навичок їх 

вживання в усному спілкуванні; 

- знання простих за будовою термінів та термінослів, навичок вживання їх в 

усному спілкуванні; 

- володіння лексичними засобами(словами, кліше, вільними фразеологічними 

сполуками), притаманними для функціональних типів мовлення – розповіді, опису; 

- фахові знання та засоби їх вербалізації; 

- лексичні засоби, типові для функціональних типів мовлення – розповіді та 

опису. 
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Очікуваний результат: студенти володіють загальнорозмовною лексикою, 

словами та фразеологічними єдностями, які вживаються в правовому дискурсі і є 

для нього типовими, термінопоняттями загальної юридичної практики, 

загальнонауковими термінами,  образно-понятійними значеннями терміноконцептів; 

здатність та готовність використовувати ці слова під час продукування 

інформативних монологів й діалогів за фахом у межах таких функцій: розповісти, 

описати, висловити свою думку щодо…, обговорити, розпитати, вирішити проблеми 

лінгвістичного характеру з вибором правильного слова (у межах зазначених груп). 

Кожен вищий рівень передбачає сформованість лексичної компетентності на 

попередньому рівні. Тому рівень В1+ орієнтований на навчання загальновживаної 

лексики, вільних фразеологічних словосполучень, притаманних правовому 

дискурсу, загальнонаукової термінології, термінів загальної юридичної практики, 

опанування термінопонять на  рівніобразно-понятійних значень. Мовлення 

обмежується інформативною функцією. На рівень В2 студенти можуть переходити 

за умовидостатньої сформованості наведених вище груп лексики. Крім цих груп 

студенти опановують терміноконцепти, які репрезентують декларативні  та 

процедурні знання, типові правовій системі України та англомовних країн; складні й 

складені за будовою терміни та термінослова, продовжують вивчати 

загальнонаукові терміни та терміни загальної юридичної практики. На рівень В2+ 

студенти виходять за умови, якщо володіють наведеними вище групами лексики, 

вони вивчають галузеві та міждисциплінарні терміни, заглиблюються в сферу 

юридичної термінології. На рівнях В2 та В2+ представлені інформативне та 

персуазивне мовлення. 

Формування лексичної компетентності в усному спілкуванні (монологічному 

та діалогічному мовленні) майбутніх правознавців формується на основі відбору 

конкретних комунікативно-мовленнєвих ситуацій. Саме цьому присвячено 

наступний підрозділ нашого дослідження. 
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2.2. Добір лексичного матеріалу та комунікативних ситуацій у межах 

диференційованого навчання майбутніх юристів 

 

Добір лексичного матеріалу є важливою передумовою формування лексичної 

компетентності в майбутніх правознавців. 

За Г.Г. Митрофановою, вважаємо, що у процесi дoбoру лексичного матеріалу слід 

чітко виділити лексичні одиниці іноземної мови та визначити їх кількість, необхідно 

систематизувати лексичний мінімум, який буде відповідати вимогам робочої програми 

дисципліни й освітніх стандартів; оскільки однією з основних причин недостатньої 

сформованості лексичної компетентності є невисока мотивація студентів до вивчення 

іноземної мови, яка, найчастіше, викликана одноманітністю навчального процесу, а також 

відсутністю чіткого уявлення про вимоги до підготовки фахівців; низький рівень умінь 

студентів працювати самостійно [88]. 

Розглядаючи процес навчання лексики в комунікативному аспекті, вважаємо, 

що добір лексики залежить від професійної зорієнтованості дисципліни «Іноземна 

мова», тобто від змісту комунікативних тем, від змісту ситуацій, у яких 

здійснюється комунікація, їхніх прагматичних, функціонально-типологічних, 

стилістичних особливостей. Усі ці чинники мають впливати на визначення 

ключових критеріїв добору. 

Одиницями добору, як уже зазначалося, є лексична одиниця з її формальними, 

семантичними та функціональними особливостями. Лексичною одиницею ми 

визначаємо окреме слово (загальновживане, термінослово, термін), лексичне 

словосполучення (вільні фразеологічні сполуки та складені терміни), 

терміноконцепти. Терміноконцепти ми відрізняємо від термнів. Термін  розуміємо 

як слово чи словосполучення, яке позначає поняття спеціальної сфери спілкування в 

науці, виробництві, техніці, мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської 

діяльності [119, с. 617]. Терміноконцепт розуміємо як культурно-ментальне 

утворення (культурний маркер) через призму історії / культури в межах якої воно 

функціонує. Терміноконцепти розглядаємо як типові когнітивні структури, що 

відповідають поширеним і загальноприйнятим ситуаціям у професійній спільноті, 
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до якої належить мовець, це стереотипні, специфічні для конкретних соціальних 

груп моделі знання [67, с.116]. 

Терміноконцепт правової сфери людської діяльності розглядаємо як 

оперативну одиницю правового знання, що позначене в мові відповідними 

лексемами, які утворюють цей концепт. Ми підходимо з позиції фреймового аналізу, 

який охоплює систему слотів (тобто квантів знання), які відображають не лише 

образно-поняттєвий характер термінопоняття, але й його оцінно-ціннісні 

характеристики через призму культури. 

Навчання лексики іноземної мови в усному спілкуванні за допомогою кейс-

технології потребує добору комунікативно-мовленнєвих ситуацій та текстів. 

Питаннями визначення критеріїв відбору професійно орієнтованого 

лексичного матеріалу займалися: І.М. Берман [11], І.Л.Бім [15], В.Д. Борщовецька 

[22],В.А. Бухбіндер [23], О.О. Миролюбов [87], Б.А. Лапідус [74], І.І. Липська [75], 

Ю.О. Семенчук [120], О.М. Соловова [129], О.Б. Тарнополський [133],О.М. Шамов 

[147],та інші. 

Для відбору лексичних мінімумів використовуємо такі критерії:  

Критерій урахування рідної мови орієнтований на подолання мовно-

мовленнєвих труднощів, викликаних міжмовною інтерференцією, яка 

спричиняється відмінностями в системах рідної та іноземної мов і має негативні 

наслідки, викликані перенесенням кодів рідної мови на виучувану [21, c.12; 73, 

с. 82-85]. Лексична одиниця має план вираження, значення та функції. Коли студент 

чує знайоме за формою слово, він намагається автоматично перенести на нього і  

значення, притаманне слову в рідній мові, що призводить до негативних наслідків.  

Методисти класифікують мовні одиниці за схожістю з рідною мовою. 

О.П. Петращук класифікує терміни на слова, які повністю схожі, частково схожі, не 

схожі у семантичній і морфологічній структурах, у сполучуваності та вимові [99]. 

О. Климентенко та О.О. Миролюбов класифікують мовні одиниці так: 1) семантика 

та вживання мовного явища збігається в обох мовах; 2) обсяг значень і межі 

вживання мовного явища в рідній та іноземній мовах не збігаються; 3) мовні явища, 

які наявні в одній мові та відсутні в іншій [134, с. 383]. Автори цих класифікацій не 
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враховують конотативних значень лексики, тому ми не можемо прийняти ці 

класифікації.  О.М. Козаченко та Л.Г.  Кашкуревич  класифікують лексику за 

схожістю так: 1) слова, що характеризуються подібністю форми та сем; 2) слова, які 

мають деякі фонетичні розбіжності та повністю збігаються у семантичному 

відношенні (для навчання правничої термінології частковий фонетичний збіг не є 

важливим; 3) слова, якi не суттєво відрізняються фонетично, але не повністю 

збігаються за семантичною структурою; 4) слова, які подібні за формою, але 

повністю відрізняються за семантикою (міжмовні омоніми); 5) слова, що 

відрізняються як за формою, так і семантично [56; 65]. Автори цієї класифікації так 

само не заглиблюються в семантичний діапазон слова. 

В аспекті навчання правничої лексики та термінології вважаємо доцільним 

класифікувати лексичні одиниці за п‘ятьма групами: 1) лексичні одиниці, які 

збігаються в рідній та іноземній мовах за формою, змістом, функцією; 2) лексичні 

одиниці, які мають в рідній та іноземній мовах однакову або схожу звуко-буквену 

оболонку, проте різні значення та функції; 3) слова, які мають спільне образно-

поняттєве значення, проте мають відмінності в семантичних відтінках; 4) слова, які 

відрізняються за звуко-буквеною оболонкою, проте позначають однакові поняття 

(їхні значення збігаються); 5) слова, які позначають безеквівалентні поняття. 

Найпростіше засвоюється перша група (завдяки інтерференції, точніше – 

позитивному її різновиду – трансференції). Наприклад, слово «putsch». Лексичні 

одиниці, які мають в рідній та іноземній мовах однакову або схожу звуко-буквену 

оболонку, проте різні значення та функції, а також слова, які мають спільне образно-

поняттєве значення, проте мають відмінності в семантичних відтінках, належать до 

найскладніших до засвоєння, оскільки найбільше підлягають міжмовній 

інтерференції. Наприклад, reformation (виправлення, перебудова, перевиховання, 

перетворення). Слова, які відрізняються за звуко-буквеною оболонкою, проте 

позначають однакові поняття (їхні значення збігаються) (law, right); слова, які 

позначають безеквівалентні поняття (tution fee, toddler, coroner, venire) мають 

середню важкість під час засвоєння. 
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Таким чином, відповідно до критерію урахування рідної мови, під час добору 

лексики особливу увагу звертаємо на чотири останні групи: лексичні одиниці, які 

мають в рідній та іноземній мовах однакову або схожу звуко-буквену оболонку, проте 

різні значення та функції; слова, які мають спільне образно-поняттєве значення, проте 

мають відмінності в семантичних відтінках; слова, які відрізняються за звуко-буквеною 

оболонкою, проте позначають однакові поняття (їхні значення збігаються); слова, які 

позначають безеквівалентні поняття. Саме ці слова мають підлягати аналізу та вивченню. 

Критерій сполучуваності передбачає здатність лексичної одиниці 

поєднуватися з іншими одиницями у мовленні [127]. За цим критерієм добираємо 

лексику, яка здатна утворювати складені терміни шляхом поєднання простих. Слово 

Law є елементом творення нового терміна, семантично відмінного завдяки 

конкретизаторам: Admiralty (Maritime) Law, Bankruptcy Law, Business (Corporate) 

Law, Civil Rights Law, Criminal Law, Entertainment Law, Intellectual Property Law. 

Критерій семантичної цінності розуміємо як висловлення за допомогою 

лексичної одиниці важливих понять правничої системи [127]. В умовах навчання 

фахової лексики та термінології видається складним дібрати лексику, яка має 

семантичну цінність. Тому ми оперуємо критерієм частотності (вживаності в 

мовленні). На жаль, ми не маємо статистичних даних щодо вживання кожного 

юридичного терміна, які б мав містити відповідний словник. Тому можемо говорити 

лише про наївне сприйняття відносної частотності, яке полягає у використанні 

лексичних одиниць, які вживаються в законодавчих документах. 

Критерій багатозначності орієнтований на добір лексичних одиниць, які 

мають кілька значень. Варто зауважити, що у правничій термінології є багато слів 

розмовної мови, які набули значення термінів, тим самим обмежили своє 

семантичне поле. Тому ми маємо відібрати ту лексику, яка поза контекстом є 

багатозначною та семи, які слово має в юридичному дискурсі (traffic, right, bill, to 

try, to judge). 

Критерій словотворчої і стройової здатності (займенники (themselves, yours, 

himself, ours, this, whatever, that, both, either), прислівники (once, ever, seldom, yet, 

nearly),модальні дієслова (can, could, will, should), слова і словосполучення, що 
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виражають кількість (amount of, a lot of, a great number of), сполучники і 

сполучникові слова (unless, whereas, however, or, still, yet, nevertheless), прийменники 

і прийменникові сполучення (next to, above, behind, through, into, along, during, for, 

within, till, along, across, thanks to, in accordance with, as for) [127]. Добору також 

підлягають кореневі слова, якімають високий словотвірний потенціал шляхом 

доєднання афіксів (reliable, innocent, guilty, scientific, visible, careful, indefinite, 

unusual, illegal, impossible). 

Критерій  професійної спрямованості орієнтує нас на добір фахової лексики 

(термінів, термінослів, терміноконцептів), а також на подолання предметних 

труднощів у навчанні іноземної мови інтегровано з фаховими знаннями. Предметні 

труднощі пов‘язані з екстралінгвальними знаннями [21, с.12-18;73, с.82-85]; у 

випадку навчання правничої фахової лексики й термінології предметні труднощі 

спричиняються браком фахових знань, який студенти відчувають на першому курсі. 

Тому під час добору лексики необхідно зосередитись на семантиці слів, тобто 

фаховій інформації, яку імплікують терміни, термінослова та терміноконцепти. 

Найважливішим критерієм ми визначаємо критерій ситуативності, 

відповідно до якого добору підлягають лексичні одиниці, які використовуються в 

комунікативній ситуації (відповідно до теми і змісту мовлення, прагматики, 

функціонального типу та стилю). 

У підрозділі 1.2 було описано комунікативно-прагматичні ситуації 

професійного мовлення майбутніх правознавців, а також визначено прагматичні, 

функціонально-типологічні, рольові та лінгвальні характеристики. Проте, варто 

зазначити, що нами був лише сформований загальний план комунікативно-

мовленнєвих ситуацій, який потребує уточнень, тобто виділення більш конкретних 

ситуацій мовлення. 

Для цього нами були проаналізовані ситуації, виділені в попередніх 

дослідженнях, навчальні програми, а також проведено анкетування серед фахівців-

викладачів правничих дисциплін. В анкетуванні брали участь 66 осіб. 

Було запропоновано таку анкету: 
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1. Чи доводиться юристові виступати публічно (наприклад, по 

телебаченню / радіо, читати лекції (крім університету), виступати на масових 

зібраннях)?  

2. Чи доводиться юристові виголошувати доповіді?  

3. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні 

зобов‘язання?  

4. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні гарантії?  

5. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні відмови?  

6. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні поруки?  

7. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні запити на 

отримання інформації?  

8. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці давати усні інтерв‘ю?  

9. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці робити усні 

випитування?  

10. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці робити усні накази, 

розпорядження?  

11. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці ставити усні вимоги?  

12. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці ставити усні дозволи / 

заборони?  

13. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці ставити усні поради / 

рекомендації?  

14. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці ставити усні прохання?  

15. Чи доводиться юристові в повсякденній практиці ставити усні 

пропозиції? Якщо так, то за яких умов, кому, з якою метою і якого вони змісту? 

За результатами анкетування виявилося, що найчастіше правознавці: 

а) роблять публічні виступи; б) дають усні зобов‘язання; в) дають усні відмови; 

г) роблять усні запити на отримання інформації; д) роблять усні випитування; 

е) роблять усні накази, розпорядження; є) ставлять усні вимоги; ж) дають усні 

поради / рекомендації; з) роблять усні прохання. 
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Дещо поступаються такі види діяльності: а) виголошення доповіді; б) надання 

усних гарантій; в) запит та надання усних дозволів / заборон; г) надання усних 

пропозицій. 

Найрідше правознавці дають усні поруки та усні інтерв‘ю. 

Результати анкетування дали можливість нам встановити, у яких ситуаціях 

мовлення нам варто моделювати процес навчання іншомовної лексики. 

Ситуації публічного виступу: виступ на зібранні; виступ по телебаченню / 

радіо; виступ у суді (щодо справи іноземного громадянина); звернення до студентів 

щодо навчання за кордоном, пояснення їм умов навчання. (to speak to, to apply, 

to justify, to explain, let me say, I‘d like to speak on account of, to perform). 

Ситуації доповіді: лекція / доповідь в межах надання правової допомоги 

іноземним громадянам; доповідь на конференції. (to reject, to decline, to report, to 

deliver a speech, I‘d like to present you, to ask smb a question, to express one‘s opinion). 

Ситуації зобов’язання: зобов‘язання перед іноземними громадянами, 

юридичними особами, правоохоронними органами, судом (щодо виконання 

необхідних правових дій) (commitment, to be responsible for, to guarantee, obligation, 

to trust). 

Ситуації відмови: відмова від іноземних пропозицій громадян, громадських 

організацій, торгівельних організацій, правоохоронних органів тощо щодо 

виконання певнихз дій (to deny a proposal, to refuse, to say no, to fail, to walk back, to 

declare off, to break the contract). 

Ситуації запиту на одержання інформації: запит до іноземних 

правоохоронних органів, громадських організацій, фізичних осіб (to look for, to ask 

about smth, to make a request for, query, inquiry, to demand, to send a message). 

Ситуації випитування:випитування слідчим/ прокурором / суддею інформації 

у підозрюваного – громадянина іншої держави; випитування адвокатом інформації у 

підозрюваного; випитування інформації в сторони захисту іноземного громадянина 

(to ask about smth, to extort, to fish out some information, to look for, to find out,  to 

explore, to make an inquiry into). 
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Ситуації усних наказів та розпоряджень: наказ здійснювати певні дії для 

встановлення правопорядку(an order, to follow the commands, to give orders, to break 

the rule, to resign oneself, to fall into line with,  instructions). 

Ситуації усних вимог: висунення вимог іноземним громадянам щодо 

виконання певних дій задля встановлення правопорядку; вимога (до іноземних 

організацій, правоохоронних органів, громадян) надати певну інформацію (to ask 

for, to call for, to claim, to demand, request, requisition, to extort information). 

Ситуації усних порад / рекомендацій: рекомендації щодо певних дій іноземних 

громадян з метою вирішення їхніх справ їм на користь (to give an advise, to counsel, I 

highly recommend you, a sort of a guidance, to give a hand of help). 

Ситуації прохання: прохання до громадян інших країн, правоохоронних 

органів, організацій щодо виконання певних дій, які не є обов‘язковими в межах 

правової процедури (I beg you, to pray, to ask for smth, plea, to wish, an appeal, 

petition). 

Ситуації надання усних гарантій: гарантії громадянам, організаціям, 

правоохоронним органам (to gurantee, I can assure you that, to ensure, I can give you a 

warrant that, to safeguard, to secure). 

Ситуації на здійснення запитів на дозволи, надання усних дозволів / заборон:  

запит на дозвіл (від іноземних фізичних осіб, організацій, правоохоронних органів) 

(to make a request, permission request,  to permit, to give an allowance, I grant you, to let, 

to enable). 

Ситуації надання усних пропозицій: пропозиції щодо успішного вирішення 

проблеми іноземного громадянина, організації, спільної проблеми слідства тощо (у 

межах захисту, звинувачення, розслідування) (I propose you, proposal, to solve a 

problem, to find out a wayout, to make a decision, I can offer you, troubleshooting). 

Ситуація взяття на поруки особи – громадянина іншої держави (to bail, I can 

vouch for, to guarantee, I can ensure you that, to give a warrant). 

Ситуації усного інтерв’ю: тлумачення законів, правових норм, наслідків 

певних дій (I‘d like to explain that, to clarify, to warn about, we should define, to 

interpret, to comment on). 
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Ці  ситуації можуть стосуватися будь-якої галузі права. Тому для кожної з них 

властиві терміни загальної юридичної практики, терміновані слова, кліше, вільні 

фразеологічні сполуки, терміни із суміжних наук, загальнорозмовна лексика, 

терміни з різних галузей права. Так, наприклад, ситуації доповіді, зобов‘язання, 

запиту на одержання інформації, усних порад / рекомендацій тощовиникають у 

кримінальному, адміністративному, конституційному, фінансовому, трудовому, 

цивільному, господарському, земельному, податковому, виборчому праві.  

Тому доборові підлягають усі визначені групи правничої лексики, які 

відповідають критеріям урахування рідної мови, сполучуваності, семантичної 

цінності, багатозначності, словотворчої і стройової здатності, професійної 

спрямованості, ситуативності. Добору підлягає також загальнорозмовна лексика, яка 

слугує маркерами відповідних ситуацій (to confirm, according to the law, ask for, to 

make a request, to make an inquiry, to give an information, to send out a message, to 

inform about,  withtin a few days, according to the Article, according to the Constitution, 

to answer, to claim, to handle). 

Диференціацію лексичного матеріалу відповідно до рівня навченості описано 

в підрозділах 1.2 та 1.3.  

Обовязковим компонентом кейсів є текстовий матеріал – друковані та аудіо-

відеотексти. Тож логіка подальшого дослідження вимагає зупинитися на доборі 

текстового матеріалу. 

Добір текстів складає вагому роль у навчанні іншомовного мовлення 

майбутніх юристів, оскільки вони, з одного боку, слугують джерелами інформації 

про правові системи України та англомовних держав, а з іншого боку є зразками для 

наслідування лінгвостилістичних та композиційних особливостей  автентичного 

мовлення. Одиницею добору визначаємо, за Т.П. Дружченко, цілісний фаховий 

текст. Критеріями добору є цілісність, автентичність, професійна спрямованість, 

інформативність, проблемність, врахування рівня мовної та професійної підготовки 

студентів, новизна, ситуативність [32; 35; 90; 97;103;130; 171]. 

Відповідно до критерію цілісності, тексти мають сприйматися інформативно, 

композиційно та лінгвістично як єдине ціле: містити важливу завершену фахову 
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інформацію, яку студенти згодом зможуть використовувати у своїй професії;  мати 

чітку композицію, яка відображає жанр та функціонально-типологічні особливості 

тексту (тобто, якщо текст належить до підтипу роздуму-обгрунтування, має бути 

теза, аргументи, приклади, висновки; жоден із цих композиційних елементів не 

може бути пропущений). 

Автентичність текстів є головною вимогою, що висувається Радою Європи 

до навчальних текстів і матеріалів. Як зазначено в Рекомендаціях Ради Європи, 

автентичний текст є «центром будь-якого акту мовленнєвого спілкування, 

зовнішньою предметною з‘єднувальною ланкою між тим, хто продукує, і тим, хто 

сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані» [44, с.93]. Поділяючи 

висновки Е. Г. Азімова, А. М. Щукіна, розуміємо автентичний текст як «реальний 

продукт носіїв мови, який не призначений для навчальних цілей і неадаптований для 

потреб студентів. Автентичний матеріал характеризується природністю лексичного 

наповнення і граматичних форм, ситуативною адекватністю мовних засобів» [4; 174; 

184; 190; 204]. Відповідно до критерію автентичності добору підлягають правничі 

тексти, які створені не для навчальних цілей, які можуть повноцінно функціонувати 

в певному суспільстві, відображати лінгвальні та екстралінгвальні особливості мови. 

Добору підлягають автентичні публіцистичні, офіційно-ділові та наукові правничі 

тексти, адресовані різній аудиторії. 

За критеріями професійної спрямованості та інформативності, тексти 

повинні бути присвячені юридичній тематиці, репрезентувати знання про правові 

системи України та англомовних держав, містити нові й актуальні дані, щоб 

студенти могли черпати фахову інформацію [40]. 

Відповідно до критерію врахування рівня мовної та професійної підготовки 

студентів, тексти повинні бути доступними в плані мовних засобів та 

інформаційних блоків [40]. Урахування рівня мовної підготовки полягає в тому, щоб 

тексти містили: а) лише вивчені граматичні конструкції (за винятком окремих 

випадків, коли тексти мають високий навчальний потенціал, відповідають усім 

іншим критеріям, у такому разі можуть зустрічатися 1-2 незнайомі граматичні 

конструкції, які потребують роз‘яснення перед читанням тексту); б) лексичні 
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одиниці з такою семантикою, яка є доступною для студентів першого курсу, де 

більшість не має спеціальної правничої освіти. Інформативна доступність є 

інтегрованою характеристикою текстів, яка охоплює як лінгвальний, так і 

екстралінгвальний їхній бік. 

Тексти мають містити такий обсяг нової інформації, який студент зможе 

усвідомити, або інтерпретувати, користуючись довідниковою літературою, але без 

особливих витрат часу та зусиль [40]. Відповідність текстів професійній підготовці 

майбутніх правників є передумовою їх розвитку як фахівців. 

Відповідно до критерію новизни, кожен текст повинен містити нову фахову 

інформацію та лексичні одиниці або відомі лексичні одиниці з новими значеннями. 

Критерій проблемності (в умовах застосування кейс-технології) орієнтований 

на добір текстів, які містять проблемні ситуації, що потребують вирішення, адже 

технологія кейсу експліцитно передбачаєнаявність проблеми, часто завуальованої у 

пропонованій викладачем ситуації, яку й необхідно проаналізувати [123, с.51]. У 

таких текстах мають бути проблеми  фахового та лінгвістичного характеру. Тексти з 

проблемами фахового змісту передбачають опис різноманітних ситуацій, які 

потребують правового втручання для їх вирішення, прийняття правильних правових 

рішень. Тексти з проблемами лінгвістичного характеру містять особливості 

слововживання, яке потребує інтерпретації, слотового аналізу.  

Існує чітка співвіднесеність мовлення з ситуацією, яка в процесі навчання 

мови повинна спонукати студентів до мовлення [85].За критерієм ситуативності, 

добору підлягають тексти, що містять інформацію, яка може слугувати 

композиційною основою для моделювання комунікативно-мовленнєвих ситуацій. 

Диференціація текстів має насамперед відповідати навченості студентів. Як 

показує практика навчання, більшість студентів, які мають рівень знання мови В1+, 

навчалися в профільних юридичних закладах освіти, тому мають відповідний рівень 

правничої компетентності. Тож для таких студентів добираємо автентичні, 

цілісні,професійно-спрямовані, інформативні, ситуативно-орієнтовані тексти, які 

містять новизну, проблемність. Ці тексти мають, передусім,терміни з різних галузей 

права, терміни із суміжних наук, складні і складені за будовою терміни та 
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термінослова, терміноконцепти, які репрезентують специфічні декларативні та 

процедурні знання, відмінні в правових системах України та англомовних країн, 

відображають культурну специфіку та цінності. 

Перевагу надаємо офіційно-діловим (гарантії, відмови, поруки, запиту та 

отримання інформації, інтерв‘ювання, випитування, поради, рекомендації, 

пропозиції) та науковим (доповідь, стаття) текстам, які розширюють та поглиблють 

фахові знання, містять нову інформацію. 

Приклад тексту для студентів, які мають рівень мови В1+: 

The Facebook party that became a riot 

It began as a plan for a very normal 16th birthday party. Merthe Weusthuis wanted a 

quiet celebration with a small group of friends in her family home in the small Dutch town 

of Haren. Like many teenagers, she decided to send out invitations via a social network 

site. But Merthe made one big mistake: she used open-access settings on Facebook, so it 

wasn‘t just her friends who could see details of the event, lots of strangers could too. 

The number of invitation acceptances quickly snowballed into an avalanche. Not 

marking the event as ‗private‘ meant the electronic invitation was eventually seen by 

240,000 people, of whom 30,000 confirmed online that they planned to attend. To make 

matters worse, an unauthorised campaign was launched to promote the party by means of 

a dedicated website and Twitter account, which received hundreds of thousands of hits. 

The party become known as ‗Project X Haren‘ after the 2012 American film Project X in 

which three high school students throw a birthday party that spins out of control. Video 

trailers for Merthe‘s party were produced, with scenes from Project X edited in, and they 

were posted on YouTube. T-shirts featuring Merthe‘s face were also made, all without her 

knowledge or consent. 

Even after Merthe‘s parents had cancelled the party, the publicity didn‘t stop. Local 

media reported on the forthcoming event and teenagers turned up to have their pictures 

taken outside the Weusthuis family home. On the evening the party was to have taken 

place, about 5,000 teenagers began gathering in Haren, many outside the Weusthuis house. 

When it became clear that there was nothing to gatecrash, violence broke out and 500 riot 
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police equipped with helmets, shields and batons were brought in to control the crowd. 

Shops in the centre of Haren were vandalised and looted, journalists were attacked, cars 

were set on fire or overturned and street signs and lamp posts were damaged. 

However, Facebook was also involved in the clean-up effort in the days after the 

riot. A group called ‗Project Clean-X Haren‘ was set up to gather and organise volunteers. 

Another group named ‗Suspect-X Haren‘ was created to help police identify and arrest the 

rioters by sharing photos and videos of the event. 

A number of other 'Facebook parties‘ have spiralled out of control, including the 

16th birthday party of British teenager Bradley McAnulty in April 2012. Bradley had not 

posted details of the event on the internet, and had been careful to ask his friends not to, 

but somehow the news leaked out and appeared on Blackberry Messenger as well as 

Facebook. More than 400 gatecrashers invaded his family home in Poole, Dorset, causing 

extensive damage. [210] 

Аудіювання для B1+ :«Welcome to jury service» [211] 

Студенти з рівнем навченості В1 у переважній більшості не є випускниками 

правничих закладів освіти, тому рівень їхньої фахової компетентності є 

елементарним (у межах шкільної дисципліни – правознавства). Добору підлягають 

автентичні, цілісні,професійно-спрямовані, інформативні, ситуативно-орієнтовані з 

елементами новизни та проблемності тексти, які містять загальнонаукові терміни,що 

вживаються у правовому дискурсі, вільні фразеологічні словосполученнями, 

загальновживані лексичні одиниці, притаманні правовому дискурсу, терміни 

загальної юридичної практики, терміновані слова,  терміноконцепти, які 

репрезентують декларативні  та процедурні знання, типові правовійсистемі України 

та англомовних країн. Перевагу надаємо публіцистичним (стаття, доповідь, виступ) 

та офіційно-діловим (прохання, накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони) 

текстам, які надають елементарні фахові знання, що відповідають програмі 

вивчення фахових дисциплін, містять нову інформацію. 

Приклад тексту для студентів, які мають рівень мови В1: 

Skills for a lawyer 
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Have you got the skills you need for the 21st-century workplace? 

We need to develop all kinds of skills to survive in the 21st century. Some, like ICT 

skills and knowledge of the digital world, are taught explicitly in schools in the UK. Here 

are five less obvious ones for you to think about. These are the sorts of skills that 

employers may ask you questions about in interviews, so it‘s a good idea to think about 

how good you are in these areas. What are your strengths and weaknesses? 

Imagination 

In the age of technology that we are living in now, it is no longer enough to keep on 

making the same products. Employers need people who can imagine new approaches and 

new ideas. 

Think: Think of an object or gadget you use every day. How could it be improved? 

Can you think of three improvements? 

Problem solving 

Employers will value workers who are able to see problems before they happen and 

come up with creative solutions. 

Think: Imagine you are organising an end-of-term social event at school. Think of 

some problems that you could face. Can you think of any solutions? 

Communication skills 

Workers will have to be good communicators. They will have to be able to negotiate 

and discuss key issues and also write in a clear way without using too many words. 

Think: How do people communicate with each other in the 21st century? 

Critical analysis 

Employers want workers who are able to recognise the difference between 

information that can be believed and false information. 

Think: Use the internet to find out three facts about a celebrity or famous figure. 

Can you verify the information by checking other websites? 

Decision making 
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Individual workers have a growing amount of responsibility. It is important to be 

able to evaluate a situation and be confident in making a decision. 

Think: Which three things could you do to (a) be healthier (b) do better at school 

and (c) help others? Make a decision now to do at least one of these things. Then … just 

do it! [212] 

Аудіювання B1: «Non fatal offenses» [213] 

Студенти з рівнем навченості А2 у переважній більшості так само не є 

випускниками правничих закладів середньої освіти, тому рівень їхньої фахової 

компетентності є елементарним (у межах шкільної дисципліни – правознавства). 

Добору підлягають автентичні (можуть бути адаптовані тексти, які з часом 

замінюються на автентичні), цілісні,професійно-спрямовані, інформативні, 

ситуативно-орієнтовані, з елементами новизни та проблемності тексти, які містять 

загальнорозмовну лексику, вільні фразеологічні словосполучення, притаманні 

правовому дискурсу, загальнонауковітерміни,терміни загальної юридичної 

практики, терміновані слова, терміноконцептиз образно-понятійним значенням. 

Перевагу надаємо публіцистичним (стаття, повідомлення, доповідь, виступ) текстам, 

які спрямовані на елементарні фахові знання, що відповідають програмі вивчення 

фахових дисциплін, містять нову інформацію. 

Приклад тексту для студентів, які мають рівень мови А2: 

Looking for a job 

A 

Babysitter needed 

We need a babysitter to look after our two boys aged 5 and 7 after school from 4 

p.m. – 6 p.m., Mon – Fri. 

£40 a week. 

Call Mary on 678345211 

B 

Newspaper round before school 
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We need young people to deliver newspapers on Mon, Wed and Fri mornings. The 

paper round takes 30 minutes in the village of Clanbrook. Papers must be delivered before 

8 a.m. and you must have your own bike. 

Interested? Ask for more info at Clanbrook post office. 

C 

CITY MUSEUM 

Holiday job 

Do you want to earn some extra money this summer? Do you speak another 

language? 

We need French, Spanish or German speakers to work for us in the City Museum 

shop Tuesday – Saturday. 

Send your CV to citymuseum@shopjob.lkj 

D 

PART-TIME WORK 

Munchies Café 

We are looking for breakfast and lunchtime staff to work in our café on Saturdays. 

Come in (8 a.m. – 4 p.m.) or call Bella on 612398745 (after 4 p.m.) 

Джерело: [214] 

Аудіювання А2: [215] 

Отже, користуючись низкою критеріїв, було дібрано лексичні одиниці, які 

підлягають вивченню, здійснено добір текстів, орієнтованих на інтегроване 

формування лексичних знань та навичок з фаховими знаннями. Лексичні одиниці та 

тексти диференційовано відповідно до рівня навченості студентів. 

 

2.3. Зміст і структура кейсів для диференційованого навчання англійської 

лексики в усному спілкуванні майбутніх юристів 

 

Кейс містить відібрані друковані та аудіо- / відеотексти лексичні одиниці, 

об‘єднані за тематично-ситуативним принципом, а також підсистему вправ. 
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Вправу розуміємо як структурну одиницю методичної організації навчального 

матеріалу, за допомогою якої забезпечується виконання дій з матеріалом і 

формування на їх основі розумових дій [4, с.150-151]. 

На основі висновків Л.С. Бірецької, підсистему вправ для формування 

лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців розуміємо 

як теоретично обґрунтовану й послідовну організацію груп, типів і видів вправ, яка 

спирається на особливості формування лексичної компетентності майбутніх 

правознавців у процесі професійно орієнтованого спілкування, принципи навчання у 

цілому та лексики зокрема, а також складні когнітивні стратегії оволодіння фаховою 

термінологічною лексикою [18, с.28]. Таким чином, системі вправ властиві певні 

ознаки, ієрархічність та послідовність, певні закономірності, які відображені в 

принципах навчання. 

У розробленні вправ спираємося на їхні характерні ознаки, визначені 

Ю.І. Пассовим: у вправі завжди є навчальна мета; вправа – це не безладна дія, їй 

властива спеціальна організація; вправа завжди спрямована на вдосконалення 

способу виконання дії, для цього вона повинна передбачати багаторазовість 

повторення дії [95]. Вправа повинна мати завдання-інструкцію, зразок виконання 

(факультативно), виконання вправи, контроль виконання [85,с.181]. 

Під час розроблення вправ дотримуємося таких вимог: 

- умотивованість (вонаможе бути навчальною, комунікативноюабо ж 

комунікативно-рольовою) [36, с. 41-42; 63, с.96-97]; 

- наявність елемента новизни[36, с. 41-42; 63, с.96-97]; 

- професійна спрямованість [36, с. 41-42; 63, с.96-97]; 

- створення навчально-комунікативних ситуацій у завданні до вправи 

[125,с. 96-97];  

- культурологічна (соціокультурна) спрямованість [125, с.96-97]; 

- адекватність (адекватністю в даному випадку слід вважати співвіднесеність 

якості вправи з вмістом наміченої мети і умовами її досягнення, тобто здатність 

потенційну можливість вправи слугувати найбільш ефективним засобом досягнення 

конкретної мети в конкретних умовах) [95]. 
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Підсистема вправ для формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців розроблялася на основі закономірностей, 

імплікованих у загальнодидактичних і методичних принципах навчання, 

визначених у підрозділі 1.3 (єдності змістового та процесуального боку 

диференціації, адаптаційно-розвивального характеру інтеграції та диференціації, 

психологічної комфортності та мотиваційного характеру навчання, професійного 

спрямування процесу навчання, єдності диференціації та інтеграції, системності, 

спадкоємності, результативності, освітньої та ринкової конгруентності, практичного 

спрямування освітнього процесу, комунікативної спрямованості навчання, взаємодії 

функції і форми вивчення іншомовної лексики, автентичного характеру навчальних 

матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву. Крім того, у процесі 

розроблення підсистеми вправ були враховані такі принципи навчання лексики (за 

Л.С. Бірецькою ):  

- принцип раціонального обмеження словникового мінімуму на рівні 

відповідної правничої термінології, яка безпосередньо пов‘язана з майбутньою 

професійною діяльністю студентів;  

- принцип урахування дидактико-психологічних особливостей навчання, що 

вимагає достатньої повторюваності правничих термінів у сполученнях і контекстах, 

що постійно змінюються;  

- принцип єдності навчання лексики і мовленнєвої діяльності, де формування 

лексичної компетентності безпосередньо пов‘язане з монологічним та діалогічним 

мовленням. 

На основі цих принципів було визначено доцільність використання 

некомунікативних, умовно-комунікативних та комунікативних вправ. 

Некомунікативні (мовні) вправи орієнтовані на формування лексичних 

навичок поза ситуацією мовлення, зосереджуючи увагу лише на формі, семантиці та 

парадигматичних відношеннях лексичних одиниць. Умовно-комунікативні вправи 

орієнтовані на мовленнєві дії студентів у ситуативних умовах. Комунікативні 

вправи розглядаємо як спеціально організовану форму спілкування, коли студент 

реалізує акт мовленнєвої діяльності [85, с.184]. 
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Підсистема вправ вимагає пвної послідовності та ієрархічності. Послідовність 

лексичних вправ, на наше переконання, має відображати етапи формування навички. 

В останніх дослідженнях застосовують триетапну модель: 

- ознайомлення з новою лексикою (орієнтовний етап за С.Ф. Шатіловим); 

- автоматизація дій студентів з новими ЛО активного словника 

(ситуативностереотипізуючий етап формування лексичної навички, за 

С.Ф. Шатіловим); 

- етап застосування (варіативно-ситуативний етап формування лексичної 

навички за С.Ф. Шатіловим) [127]. 

На етапі ознайомлення студенти сприймають, розуміють і запам‘ятовують 

форму, семантику та функції лексичних одиниць. Для семантизації лексичних 

одиниць застосовують перекладні прийоми (однослівний переклад, багатослівний 

переклад, пофразовий переклад, тлумачення значення і / або пояснення лексичної 

одиниці рідною мовою) та безперекладні (наочна семантизація шляхом демонстрації 

предметів, малюнків, жестів, рухів тощо, мовна семантизація за допомогою: 

а) контексту, ілюстративного речення / речень; б) зіставлення однієї лексичної 

одиниці з іншими відомими одиницями іноземної мови – за допомогою антонімів і 

синонімів; в) тлумачення значення лексичної одиниці іноземною мовою) [127]. У 

нашому дослідженні ми будемо дотримуватися, щоб спосіб семантизації був 

якомога економнішим, якомога більш вичерпним, відповідав готовності студентів. 

Економним вважаємо такий спосіб, який потребує найменшоївитрати зусиль і 

часу студентів (наприклад, для семантизації слова right найбільш економним буде 

переклад – право). 

Вичерпним вважаємо такий спосіб семантизації, який дає можливість 

ознайомити студента з поняттєвою сферою терміноконцепту, розглянути його 

семантичну специфіку. Це стосується термінів, які позначають складні явища, 

процеси права, їх неможна перекласти одним чи двома словами; у таких випадках 

використовуємо прийоми тлумачення значення лексичної одиниці іноземною або 

рідною мовами (наприклад, coroner). Відповідність готовності студентів розуміємо у 

двох аспектах: мовному та фаховому. Мовна готовність означає, що студент має 
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достатній рівень володіння іноземною мовою, щоб вдаватися до безперекладної 

семантизації. Фаховаготовність означає, що студент має достатній рівень фахових 

знань, щоб розуміти зміст термінопоняття. 

У нашому дослідженні пропонуємо застосовувати до різних 

диференційованих груп різні способи семантизації, які релевантні різним рівням 

засвоєння семантики слів  (залежно від рівня навченості). 

Так, у групах з рівнем навченості А2 доцільним є надати перевагу 

перекладним способам семантизації, зосередивши увагу студентів на образно-

поняттєвих значеннях слова. 

 У групах з рівнем навченості В1 доцільним є надати перевагу безперекладним 

способам (контексту, ілюстративного речення / речень;  зіставлення однієї лексичної 

одиниці з іншими відомими одиницями іноземної мови – за допомогою антонімів і 

синонімів), проте можливі і перекладні способи і тлумачення рідною / іноземною 

мовами. 

У групах з рівнем навченості В1+ доцільним є надати перевагу 

безперекладним способам – тлумаченню термінопонять іноземною мовою. За 

потреби можна застосовувати й інші прийоми. 

На ситуативно-стереотипізуючому етапі формуються лексичні навички  

шляхом виконання студентами некомунікативних та умовно-комунікативних вправ. 

На варіативно-ситуативному етапі відбувається формування лексичної 

навички в умовах продукування монологів та діалогів шляхом виконання  

комунікативних вправ. 

Отже, наведемо приклади кейсів. 

Кейс для студентів, які мають рівень навченості A2 

Кейс для студентів, які мають рівень навченості А2, покликаний сформувати 

лексичну компетентність в усному спілкуванні на кінець першого курсу – на рівні 

В1+/В2. 

Для створення оптимальних умов навчання цієї групи студентів було 

запропоновано: 
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- одноваріантні кейси (які мали вивести студентів на рівень В1) (до середини 

першого семестру); 

- двоваріантні кейси (які мали вивести студентів на рівень В1/В1+) (з середини 

першого семестру і до кінця першого семестру); 

- триваріантні кейси (які мали вивести студентів на рівень В1, В1+, В2) 

(протягом другого семестру). 

Навчальний комплекс містить друковані тексти та аудіовідеотексти. 

Один друкований текст та один аудіовідеотекст є фаховими, адаптованими. 

Інші два  тексти (один друкований та один аудіовідеотекст) є частково 

автентичними. 

Інші три тексти є автентичними. 

Усі тексти містять загальнорозмовну лексику, вільні фразеологічні 

словосполучення, притаманні правовому дискурсу, загальнонаукові терміни, 

терміни загальної юридичної практики, терміновані слова (терміни та термінослова 

в основному прості та складні), терміноконцепти з образно-понятійним значенням. 

Першим етапом визначаємо читання адаптованого фахового тексту. Після 

тексту проводиться словникова робота, орієнтована на семантизацію лексичних 

одиниць. У межах означеного типу кейсів перевагу надаємо перекладному способу 

семантизації лексики. 

Другим етапом є виконання некомунікативних та умовнокомунікативних 

лексичних вправ, які дублюють лексику, що вживається в прочитаному тексті, а 

також містять нові лексичні одиниці, які вступають у парадигматичні та 

синтагматичні відношення зі словами, вживаними у текстах: 

1. Вставити пропущені слова в реченнях. 

2. Дібрати синоніми, антоніми, гіпероніми, гіпоніми. 

3. Перекажіть текст, використовуючи правничу лексику. 

4. Продовжте діалог репліками, використовуючи правничу лексику 

(подаються репліки лише одного співрозмовника, а репліки іншого потрібно 

вставити). 
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Третім етапом є прослуховування з повним розумінням аудіо-відеотекстів, 

які містять близько 80% фахової та загальнорозмовної лексики, вживаної у 

попередньому тексті та у попередніх вправах; проведення словникової роботи, 

орієнтованої на семантизацію невідомої лексики. 

Четвертим етапом є виконання мовних лексичних вправ, орієнтованих на 

формування навичок вживання нових лексичних одиниць з тексту, який прослухали: 

1. Вставити пропущені слова в реченнях. 

2. Дібрати синоніми, антоніми, гіпероніми, гіпоніми. 

3. Дативідповіді на запитання. 

П’ятим етапом визначаємо читання та аудіювання 2-ох напівадаптованих 

текстів. Після читання відбувається аналіз складних мовних явищ, 

терміноконцептів, виконання некомунікативних та умовно комунікативних вправ: 

1. Виписати складні терміни, проаналізувати їх, встановити їхні значення, 

сферу вживання та функціонування. 

2. Дати відповіді на питання до текстів. 

Шостим етапом є підготовка та здійснення продуктивного мовлення, 

формування лексичних навичок в монологічному та діалогічному мовленні. На 

цьому етапі студенти використовують 80% уже вивченої лексики і 20% нових 

термінопонять (у межах комунікативно-мовленнєвої ситуації). 

На цьому етапі студенти: 

- читають / прослуховують 2 автентичні фахові тексти (додатководо 

попередніх), зміст яких містить окремі проблемні професійні ситуації; 

- проводять аналіз незнайомої лексики; 

- готують доповідь у межах комунікативно-мовленнєвої ситуації (монологічне 

мовлення): доповіді з інформативною та інформативно-інтерпретаційною 

функціями (тип розповіді або опису); 

- готуються до обговорення проблем, поданих у текстах; 

-виголошують доповіді, пропонуючи власне розв‘язання проблеми 

(монологічне мовлення); 
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-обговорюють доповіді, дискутують за фаховою проблемою (діалогічне 

мовлення). 

Наводимо приклад триваріантного кейсу 

Тема: «Україна. Державний устрій України. Конституція України.» 

Орієнтовний словниковий мінімум: Fundamental law, Constitution of Ukraine, 

session of the Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine, the Ukrainian (citizens), the 

human rights and freedoms, civil harmony, democratic, social, law-based state, a unitary 

state, life and health, honor and dignity, inviolability and security, power, bodies of state 

power,  legislative, executive and judicial power, the principle of the rule of law,  laws and 

other  legal acts, to promote, to provide, the right to, to guarantee, to protect, to defend, 

affirmed by, has the right to free development of, violations,  equal constitutional rights 

and freedoms, equal before the law, privileges, restrictions, right to life, right to protect his 

or her life and health, right to respect of his or her dignity, right to freedom and personal 

inviolability, right to freedom of thought, right to a fair trial, right to marry and found a 

family, right to freedom of peaceable assembly and association, be arrested or held in 

custody, the inviolability of his or her dwelling, guaranteed privacy of mail, telephone 

conversations, telegraph, the right to free movement, the right to liberty, the right to strike, 

exile, a suspect, accused person , a defendant, a convicted person, social values. 

ВПРАВА 1.Мета: формування знань фахової правничої лексики. 

Інструкція: Read the following text about the Constitution of Ukraine. Find out 

Ukrainian equivalents to the words given below. Memorize these words. Define the 

meaning of all unknown words in the text. 

 

to adopt, obligation, to vote, equal rights, income, cultural heritage, taxes 

Text 1 

The Constitution of Ukraine was adopted at the Fifth Session of the Verkhovna 

Rada of Ukraine on June 28, 1996. According to the Fundamental Law (the Constitution) 

Ukraine is a republic.  

The Constitution consists of the preamble, 15 chapters and 161 articles. The largest 

chapter is «The rights, freedoms and obligations of the person and citizen». It states that 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution
https://en.wikipedia.org/wiki/Verkhovna_Rada
https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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every person has the riht to the free development. Citizens have equal constitutional rights 

and freedoms and are equal before the law. Every person has the right to life, respect 

his/her dignity, has the right to freedom and personal inviolability, the inviolability of 

dwelling. Everyone is guaranteed the right of thought and speech, and free ideology and 

belief. Everyone has the right to work, rest, strike, vote, social and health protection, 

dwelling and education. Defense of the country, the territorial integrity of Ukraine, respect 

for the State symbols are the duties of citizens. Every person must care for nature and 

cultural heritage, pay taxes and declare his/her income. 

Under the Constitution state power in Ukraine is exercised on the principles of its 

division into legislative, executive and judicial power. Bodies of legislative, executive and 

judicial power exercise their authority within the limits established by the Constitution and 

in accordance with the laws of Ukraine. 

Тип вправи: некомунікативналексична. 

Вид вправи: вправа на встановлення значень та вивчення невідомої правничої 

лексики (та загальновживаних слів, типових для правової фахової мови) та 

термінології. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль. 

ВПРАВА 2. Мета: формування знань нової правничої лексики, формування 

лексичних репродуктивних навичок в монологічному мовленні. 

Інструкція: Fill in the gaps using the words given below. Find synonymsto the 

underlined words. 

Constitution, parliamentary session, social value, articles, chapters, power, by, majority 

1. The first …….. since independence was adopted during an overnight ……. 

after almost 24 hours of debate of June 27-June 28, 1996. 

2. The human being, his or her life and health, honor and dignity, inviolability 

and security are recognized in Ukraine as the highest ……. . 

3. The Constitution of Ukraine has 161 ………... which are divided into 15 

……….. 
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4. According to the Constitution state ……… in Ukraine is divided into the 

legislative, the executive and the judicial branches. 

5. Under the Constitution the Parlaiment has the right to override a presidential 

veto …… two thirds ………. 

Тип вправи: некомунікативна лексична. 

Вид вправи: вправа на вживання лексичних одиниць на рівні фрази.  

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за ключем.  

ВПРАВА 3. Мета: формування знань нової правничої лексики, формування 

лексичних репродуктивних навичок в діалогічному мовленні. 

Інструкція: Answer the questions in order to continue the dialogue. 

-When the Constitution of Ukraine was adopted? 

- It was adopted in 1996. 

- What essential parts of the Constitution do you know? 

- I think that the Constitution has a preamble, chapters and articles? 

- What is the quantity of articles in the Constitution? 

- As far as I remember – 161 articles. 

- Well, what chapters of the Constitution do you know? 

- I know that there‘re chapters about the President of Ukraine, the Parlaiment, local 

authorities. 

Тип вправи: умовно-комунікативналексична. 

Вид вправи: вправа на вживання лексичних одиниць у надфразових єдностях. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, у групах. 

ВПРАВА 4. Мета: формування знань нової правничої лексики, формування 

рецептивних навичок розпізнавання та семантизації правничої та загально розмовної 

лексики; розширення фахових знань студентів. 

Інструкція до аудіювання:  

-Define the meaning of the given words:a suspect, an accused, a defendant, a 

convicted person. 
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-Listen to the text and define all words that you don‘t understand. Write them down. 

-Answer the following questions: 

1) What‘s the main idea of this article? 

2) Is it unlawful to testify against your family? 

3) What human rights do you know? 

ТЕКСТ: Constitution of Ukraine. Article 63. [223] 

Інструкція після аудіювання: Define the meaning of unknown words. Answer 

the questions given afore listening. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична. 

Вид вправи: вправа на сприйняття лексичних одиниць на слух, на розширення 

словникового запасу невідомою лексикою, інтегрування процесу формування 

лексичних знань з фаховими знаннями. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за ключем.  

ВПРАВА 5. Мета: формування навичок вживання лексичних одиниць, які 

студенти почули з тексту, в діалогічному мовленні. 

Інструкція: Answer the questions. (аудіотекст) [224] 

1. What‘s the main function of the jury? 

2. Is it possible to be excused from performing duties? 

3. Who is usually excluded from the list of potential jurors? 

4. How are jury members selected? 

5. What does the term «voir dire» mean? 

6. Who are the key personnel in the litigation process? 

7. Are there some constitutional requirements to a number of jurors?  

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична. 

Вид вправи: вправа на вживання лексичних одиниць на рівні надфразової 

єдності. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за ключем.  
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ВПРАВА 6. Мета: збагачення словникового запасу студентів інтегровано з 

фаховими знаннями, збагачення тезаурусу студентів терміноконцептами. 

Формування умінь вирішувати складні лінгвістичні лексичні завдання, пов‘язані з 

правильним слововживанням. 

Інструкція: Read the Article 44 of the Constitution of Ukraine. Write down and 

define the meaning of unknown words, in particular: «the right», «national security», 

«health protection», «freedoms», «the prohibition».Give the legal definitions to these 

notions. Use dictionary to help you. Make up 2 sentences with each word. Define the 

specificity of the meaning of such words: strike, walkout, tie-up, turn-out; find out the 

differences; make up 2 sentences with each word. 

Article 44 

Those who are employed have the right to strike for the protection of their economic 

and social interests. 

The procedure for exercising the right to strike is established by law, taking into 

account the necessity to ensure national security, health protection, and rights and 

freedoms of other persons. 

No one shall be forced to participate or not to participate in a strike. 

The prohibition of a strike is possible only on the basis of the law. 

Тип вправи: умовно-комунікативна лексична. 

Вид вправи: вправа на встановлення дефініцій правових понять, на 

формування репродуктивних лексичних навичок на рівні фрази, розв‘язання 

лінгвістичних завдань, пов‘язаних із слововживанням. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, вибірковий контроль викладачем.  

ВПРАВА 7. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок в 

правовому монологічному мовленні, поповнення словникового запасу студентів, 

розширення фахових знань студентів. 

Інструкція 1: Using the articles of the Constitution of Ukraine, prepare a 

presentation for your group mates entitled: «Constitutional rights and duties of the 

Ukrainian citizens». 
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Інструкція 2: Askyour groupmate (questioning): whether the Article 24 of the 

Constitution of Ukraine is still valid. 

Тип вправи: комунікативнав монологічному та діалогічному мовленні. 

Вид вправи: вправа на підготовку та виголошення монологу-доповіді про 

права та свободи українських громадян (рівень тексту) з використанням лексичних 

одиниць за темою, на підготовку та виголошення діалогу-розпитування. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Матеріали для складання доповіді: 

Article 21 

All people are free and equal in their dignity and rights. 

Human rights and freedoms are inalienable and inviolable. 

Article 22 

Human and citizens' rights and freedoms affirmed by this Constitution are not 

exhaustive. 

Constitutional rights and freedoms are guaranteed and shall not be abolished. 

The content and scope of existing rights and freedoms shall not be diminished in the 

adoption of new laws or in the amendment of laws that are in force. 

Article 23 

Every person has the right to free development of his or her personality if the rights 

and freedoms of other persons are not violated thereby, and has duties before the society in 

which the free and comprehensive development of his or her personality is ensured. 

Article 25 

A citizen of Ukraine shall not be deprived of citizenship and of the right to change 

citizenship. 

Article 27 

Every person has the inalienable right to life. 

Article 28 

Everyone has the right to respect of his or her dignity. 
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No one shall be subjected to torture, cruel, inhuman, or degrading treatment or 

punishment that violates his or her dignity. 

No person shall be subjected to medical, scientific, or other experiments without his 

or her free consent. 

Article 30 

Everyone is guaranteed the inviolability of his or her dwelling place. 

Entry into a dwelling place or other possessions of a person, and the examination or 

search thereof, shall not be permitted, other than pursuant to a substantiated court decision. 

Article 34 

Everyone is guaranteed the right to freedom of thought and speech, and to the free 

expression of his or her views and beliefs. 

Матеріали для дискусії: 

Article 24 

Citizens have equal constitutional rights and freedoms and are equal before the law. 

There shall be no privileges or restrictions based on race, color of skin, political, 

religious, and other beliefs, sex, ethnic and social origin, property status, place of 

residence, linguistic, or other characteristics. 

Equality of the rights of women and men is ensured: by providing women with 

opportunities equal to those of men, in public and political, and cultural activity, in 

obtaining education and in professional training, in work and its remuneration; by special 

measures for the protection of work and health of women; by establishing pension 

privileges, by creating conditions that allow women to combine work and motherhood; by 

legal protection, material and moral support of motherhood and childhood, including the 

provision of paid leaves and other privileges to pregnant women and mothers. 

Завдання рівня 2. 

Вправа 8. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок в 

правовому монологічному та діалогічному мовленні, поповнення словникового 

запасу студентів правничою лексикою, загальнонауковою, розмовною лексикою, 

окремими лексемами на позначення суспільних понять, розширення фахових знань 

студентів. 
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Інструкція 1: Prepare a presentation for your group mates, commenting upon the 

Articles 47, 49, 53 of the Constitution of Ukraine. 

Інструкція 2: Imagine that you‘re in the Parliament and one of the deputies 

introduces a draft law about the cancellation of the articles 47,49,53. Define the social 

consequences of such changes. Make up a dialogue (exchange of views) using such 

phrases: I think so, I believe that, thus…, however.. 

Article 47 

Everyone has the right to housing. The State creates conditions that enable every 

citizen to build, purchase as property, or to rent housing. 

Citizens in need of social protection are provided with housing by the State and 

bodies of local authority, free of charge or at a price affordable for them, in accordance 

with the law. 

No one shall be forcibly deprived of housing other than on the basis of the law 

pursuant to a court decision. 

Article 49 

Everyone has the right to health protection, medical care and medical insurance. 

Health protection is ensured through state funding of the relevant socio-economic, 

medical and sanitary, health improvement and prophylactic programs. 

The State creates conditions for effective medical service accessible to all citizens. 

State and communal health protection institutions provide medical care free of charge; the 

existing network of such institutions shall not be reduced. The State promotes the 

development of medical institutions of all forms of ownership. 

The State provides for the development of physical culture and sports, and ensures 

sanitary-epidemic welfare. 

Article 53 

Everyone has the right to education. 

Complete general secondary education is compulsory. 

The State ensures accessible and free pre-school, complete general secondary, 

vocational and higher education in state and communal educational establishments; the 

development of pre-school, complete general secondary, extra-curricular, vocational, 
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higher and post-graduate education, various forms of instruction; the provision of state 

scholarships and privileges to pupils and students. 

Citizens have the right to obtain free higher education in state and communal 

educational establishments on a competitive basis. 

Citizens who belong to national minorities are guaranteed in accordance with the 

law the right to receive instruction in their native language, or to study their native 

language in state and communal educational establishments and through national cultural 

societies. 

Тип вправи: комунікативнав монологічному та діалогічному мовленні. 

Вид вправи: вправа на підготовку та виголошення монологу-доповіді, 

присвяченого розтлумаченню статей Конституції України; на складання діалогу-

обміну думками. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Завдання рівня 3 

Вправа 9. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок в 

правовому монологічному / діалогічномуагрументативному мовленні, поповнення 

словникового запасу студентів правничою лексикою, зокрема термінами з суміжних 

наук, розширення фахових знань студентів. 

Інструкція 1: Prepare a presentation for your group mates entitled: How Article 53 

of the Constitution of Ukraine is implemented in the Law of Ukraine on education? 

Інструкція 2: Imagine, that you‘re in the Parliament and one of the deputies 

introduces a draft law about the cancellation of the Article 53. Convince other deputies not 

to vote for such changes. Make up a dialogue-discussion. 

Тип вправи: комунікативна в монологічному та діалогічному мовленні. 

Вид вправи: вправа на підготовку та виголошення монологу-доповіді; на 

складання діалогу-дискусії. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 
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Трирівнева (триваріантна) ієрархія завдань покликана спонукати студентів до 

вибору посильних завдань, які дозволяють перманентно удосконалювати лексичну 

компетентність. 

 

Кейс для студентів, які мають рівень навченості В1 

Кейс для студентів, які мають рівень навченості В1, покликаний сформувати 

лексичну компетентність в усному спілкуванні на кінець першого курсу – на рівні 

В2/В2+. 

Для створення оптимальних умов навчання цієї групи студентів було 

запропоновано: 

- одноваріантні кейси (які мали вивести студентів на рівень В2) (до середини 

першого семестру); 

- двоваріантні кейси (які мали вивести студентів на рівень В2, В2+) (з 

середини першого семестру і до кінця навчального року). 

Навчальний комплекс містить друковані тексти та аудіовідеотексти. 

Частина текстів є напівавтентичними (тобто адаптовані окремі фрагменти 

текстів), а частина – автентичними. 

Усі тексти містять загальнорозмовну лексику, вільні фразеологічні 

словосполучення, притаманні правовому дискурсу, загальнонаукові терміни, 

терміни загальної юридичної практики, терміновані слова (терміни та термінослова 

в основному складні та складені), терміноконцепти, які репрезентують декларативні  

та процедурні знання, типові правовій системі України та англомовних країн. 

Першим етапом визначаємо читання напівавтентичного фахового тексту. 

Після тексту проводиться словникова робота, орієнтована на семантизацію 

лексичних одиниць. У межах окресленого типу кейсів використовуємо перекладні 

(для визначення образно-поняттєвих значень слів) та безперекладні (наприклад, 

інтерпретація терміну – для визначення слотів, які закладені в терміноконцептах; 

пошук антонімів, синонімів, використання контекстної здогадки – якщо студенти 

готові сприймати семантизацію іноземною мовою) способи семантизації. 
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Другим етапом є виконання некомунікативних та умовно-комунікативних 

лексичних вправ, які дублюють лексику, що вживається в прочитаному тексті, а 

також містять нові лексичні одиниці, які вступають у парадигматичні та 

синтагматичні відношення зі словами, вживаними у текстах: 

1. Вставити пропущені слова в реченнях. 

2. Дібрати синоніми, антоніми, гіпероніми, гіпоніми. 

3. Переказати текст або його фрагмент, використовуючи правничу лексику. 

4. Дати дефініцію термінам чи термінословам. 

5. Дати розгорнутий коментар термінам, терміноконцептам. 

6. Продовжити діалог репліками, використовуючи правничу лексику 

(подаються репліки лише одного співрозмовника, а репліки іншого потрібно 

вставити). 

Третім етапом є прослуховування з повним розуміннямаудіовідеотекстів, які 

містять близько 80% фахової та загальнорозмовної лексики, вживаної у 

попередньому тексті та у попередніх вправах. Проведення словникової роботи, 

орієнтованої на семантизацію невідомої лексики, коментування термінів та 

терміноконцептів. 

Четвертим етапом є виконання мовних лексичних вправ, орієнтованих на 

формування навичок вживання лексичних одиниць (нових), які студенти почули з 

прослуханого тексту: 

1. Вставити пропущені слова в реченнях. 

2. Дібрати синоніми, антоніми, гіпероніми, гіпоніми. 

3. Дати дефініцію термінам чи термінословам. 

4. Розгорнуто прокоментувати терміни, терміноконцепти. 

5. Дативідповіді на запитання. 

П’ятим етапом визначаємо читання та аудіювання автентичних текстів. Після 

читання відбувається аналіз складних мовних явищ, терміноконцептів, виконання 

некомунікативних та умовнокомунікативних вправ: 

1. Виписати складні терміни, прокоментувати їхнє значення, сферу 

функціонування. 
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2. Дати дефініцію термінам. 

3. Встановити слоти терміноконцептів. 

4. Дати відповіді на питання до текстів. 

Шостим етапом є підготовка та здійснення продуктивного мовлення, 

формування лексичних навичок в монологічному та діалогічному мовленні. На 

цьому етапі студенти використовують 80% уже вивченої лексики і 20% нових 

термінопонять (у межах комунікативно-мовленнєвої ситуації). 

На цьому етапі студенти: 

-читають / прослуховують автентичні фахові тексти (додатководо попередніх), 

зміст яких містить окремі проблемні професійні ситуації; 

- проводять аналіз незнайомої лексики; 

- готують доповідь в межах комунікативно-мовленнєвих ситуацій (виступу, 

доповіді, прохання, наказу, вимоги, розпорядження, дозволу, заборон) (монологічне 

мовлення): з інформативною, інформативно-інтерпретаційною, регулятивно-

спонукальною, переконувальною функціями (тип розповіді, опису, обгрунтування); 

- готуються до обговорення проблем, описаних у текстах; 

-виголошують доповіді, пропонуючи власне розв‘язання проблеми 

(монологічне мовлення); 

- відбувається обговорення доповіді, дискусія за фаховою проблемою 

(діалогічне мовлення). 

 

Наводимо приклад двоваріантного кейсу 

Тема: «Втрата власності. Крадіжка. Пограбування.» 

Орієнтований словниковий мінімум: theft, robbery, larceny, pilfering, without 

their permission, consent, intent, shoplifting, pickpocketing, possession, evidence, 

violence, intimidation, severity of the crime, range of charges, infraction, misdemeanor, 

prior conviction, offense, aggravated robbery, injuries, property, physical force, victim, 

crowded places, to cut, to suffer, to threaten, Penal code, to steal, his/her will, prosecution, 

scene of a theft, to resist, to commit, assailant, second degree felony, to inflict, hijacking, 

to deprive, common law, burglary, unlawful entry, to prevent, state law, unauthorized 
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breaking, facility, to convict, to examine, actual breaking, assault, battery, offensive 

contact, intentional attempt, harmful manner, to vary, to scare, brawl. 

ВПРАВА 1. Мета: формування знань фахової правничої лексики та 

термінології. 

Інструкція: Read the text. Find synonyms to the underlined words. Read the 

definitions of the terms given below, if you don‘t understand the meaning, use the 

dictionary. Memorize these terms.  

1) Penal Code – the system of legal punishment of a country. 

2) a charge – a formal statement ( of the police) saying that someone is accused of 

a crime. 

3) Hijacking – taking control of or using something that does not belong to you for 

your own advantage. 

Robbery: Definition and Background 

Many states define robbery as theft/larceny of property or money through the 

offender's use of physical force or fear against a victim. Where a deadly weapon such as a 

gun is used or the victim suffers injury, the robbery may be charged as armed or 

aggravated. Unlike burglary, the crime of robbery almost always requires the presence of a 

victim who suffers actual injury, or is threatened with harm. 

For example, Dan approaches Victor from behind, demanding Victor's wallet while 

pressing a hard object into his back. Fearing that Dan has a gun, Victor gives up his wallet. 

If Dan did use a gun, or if Victor suffered an injury, the charge would likely be elevated to 

"armed" or "aggravated" robbery. 

United States law regarding robbery has its roots in the common law that we inherited 

from the English legal system. While most states have codified their robbery laws in their 

penal codes, in the absence of such a statute the common law definition would still 

apply.The penal codes of each state define robbery in different ways, but the definitions 

contain the same basic elements. Robbery generally consists of: 

 The taking, with the intent to steal, of; 

http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/theft-larceny-definition.html
http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/burglary-definition.html
http://statelaws.findlaw.com/criminal-laws/robbery/
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 the personal property of another; 

 from his or her person or in their presence; 

 against his or her will; 

 by violence, intimidation or the threat of force. 

Essentially, robbery is theft accomplished by violence or the threat of violence. 

Since this element of force sits at the core of robbery, a vital question in a robbery 

prosecution concerns the timing of the violence. If, for example, the violence only occurs 

as the robber attempts to escape from the discovered scene of a theft, the charges brought 

might include larceny and resisting arrest, but not necessarily robbery. 

The use or threat of force can also be slight, and the amount required to turn a theft 

into a robbery depends on the parties involved and the situation. If a small amount of 

violence or intimidation is enough to force the victim to turn over their property based on 

the natures of the victim and the assailant (if, say, the assailant is large and powerful and 

the victim is slight and elderly), then a robbery has occurred. 

While the thief doesn't have to use very much force in order to commit a robbery, a 

certain amount is still required. Purse snatchings, for instance, require some resistance by 

the victim before the theft rises to the level of a robbery. If the robber can remove the 

purse without any force in excess of what is required to simply take the purse off the 

person, then a jury may determine that no robbery has taken place. 

States commonly separate robbery into different degrees based on the severity of the 

crime. Normal robbery is usually a second degree felony in most states, but can become a 

first degree felony if the robber uses a dangerous weapon or attempts to kill anyone or 

inflicts or attempts to inflict serious bodily injury. Some states designate this latter type of 

robbery as aggravated robbery. 

Robbery is a state crime for the most part, but certain types of robberies fall under 

federal jurisdiction. The first kind of federal robbery is a bank robbery. Any robbery or 

attempted robbery of a bank, credit union or savings and loan institution constitutes a 

federal crime. 
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The federal government also has jurisdiction over robberies that affect articles in the 

stream of interstate commerce. The most common example of this is the hijacking of a 

truck full of goods being shipped from one state to another. [222] 

Тип вправи: некомунікативна лексична. 

Вид вправи:  вправа на визначення семантики невідомих слів. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за словниками. 

ВПРАВА 2. Мета: формування знань нової правничої лексики, формування 

лексичних репродуктивних навичок в монологічному мовленні. 

Інструкція 1: Read the following situation. Choose the appropriate word in order 

to make sense in the sentence. 

Інструкція 2: Read the following situation. Fill in the gaps using the words from 

the chart. 

Situation 1 

Being alcohol / drunk, citizen A. humiliated / humanized citizen B. Citizen B. hit 

the offender on / in his face and break / broke his jaw/ jar. The offender fell down and got 

cerebral trauma, as a result of which immediately died / dyed. 

Statement: The actions of citizen B. can be qualified as intentional causing of 

moderate bodily injuries and manslaughter in accordance with the Article 122 part 1 and 

Article 119 part 1 of the Criminal Code. 

 

Situation 2 

cash, perpetrators, facility, attempt, apprehend, elude, ordeals 

 

Citizens K. and M., having knives with them, broke the window of the store. 

Without any obstacles and __________ they entered the _____________. 

________________ took away 5 bottles of whisky, 2 bottles of wine and _______ money 

(about 400 hryvnias). When they began to leave the store, the guard appeared. He made an 

_________ to ____________ the criminals, but those threatened him with weapons and 

disappeared in the darkness of the night, thus, managed to ________ apprehension.  
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Task 2.1. Express your point of view towards this crime and find out the 

qualification. 

Key: actions should be qualified as a robbery committed by a group of people with 

previous agreement towards the commission of the crime combined with a burglary and an 

illicit arms use, according to the Article 187 part 2 and Article 263 part 2 of the Criminal 

Code. 

Інструкція 3.Match the definition with the explanation. 

1) Robbery the crime of stealing from somewhere or  

someone, especially using force, intimidation or threats 

2) Burglary the illegal act of taking goods from a shop without  

paying for them 

3) Theft the crime of illegally entering a building and stealing 

 things 

4) Shoplifting the act of taking something that belongs to someone else 

without permission, mostly secretly and  

without violence 

5) Pickpocketing the crime of stealing things out of people‘s pockets  

or bags, especially in a crowd/ public transport 

 

Тип вправи: мовналексична. 

Вид вправи: вправа на вживання лексичних одиниць у продуктивному 

мовленні. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за ключем. 

ВПРАВА 3. Мета: формування лексичних рецептивно-репродуктивних 

навичок (на основі аудіотексту). 

Інструкція до аудіювання: 

-define the meaning of the following words/ word-combinations: attorney, to come 

down, property, to determine, item, fraud, embezzlement. 
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-listen to the text and write down all unknown 

wordshttps://www.youtube.com/watch?v=07XYyuSSydw– What are different types of 

theft charges?) 

Інструкція після аудіювання: Answer the questions given afore listening.Explain 

these notions: theft, shoplifting, felony, misdemeanor. 

Тип вправи:некомунікативна. 

Вид вправи: вправи на встановлення дефініції правовим поняттям. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, контроль викладачем. 

ВПРАВА 4. Мета: формування рецептивно-репродуктивних лексичних 

навичок (на основі прослуханого тексту). 

Інструкція: Answer the questions(according to the text) посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=xswtVOPKuCo – Home invasion and burglary 

prevention ) 

1. What are the most preferable months for burglars to commit their crimes? 

2. How can you describe «an average burglar»? 

3. Is the «1
st
 floor window» the most frequent way for burglars to enter the 

facility? 

4. What are the 5 ways to enter the house? 

5. What items in the facility the burglars primarily look for? 

6. What rules should you follow to protect your belongings at home? 

7. Why is it important to be aware of people you‘re going to let into your house? 

8. Why do you need to remove all obstructions, high trees and tools from your 

yard? 

9. Can massive and concrete fence protect your house from an unlawful entry? 

10.What other methods can people use in order to protect their house? 

Тип вправи: умовно-комунікативна. 

Вид вправи: вправи на встановлення дефініції правовим поняттям. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, контроль викладачем. 

https://www.youtube.com/watch?v=07XYyuSSydw
https://www.youtube.com/watch?v=xswtVOPKuCo
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ВПРАВА 5. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок в 

правовому монологічному та діалогічному мовленні, поповнення словникового 

запасу студентів, розширення фaхових знань студентів. 

Інструкція 1: Explain to Raymond Renke the wrongfulness of his actions and the 

liability for their commission according to the current legislation. 

Read the text: Man Caught on Video Harassing Bison at Yellowstone Arrested 

Following an Incident at Another National Park. 

Watch the video: https://people.com/pets/man-harassing-bison-yellowstone-

arrested/. 

Інструкція 2: Inform Raymond Renke‘s attorney about the reasons of his 

detention and point out the nature of the unlawful actions. Analyze the attorney‘s denial 

and give a reasonable disclaimer. 

Тип вправи: комунікативна у монологічному та діалогічному мовленні. 

Вид вправи: вправа на підготовку та виголошення монологів з різними 

прагматичними функціями з використанням лексичних одиниць за темою; вправа на 

продукування аргументованого діалогічного мовлення. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Man Caught on Video Harassing Bison at Yellowstone Arrested Following an 

Incident at another National Park 

A man caught on video taunting a bison at Yellowstone National Park earlier this 

week has a history of bad behavior inside national parks. 

According to a release obtained by people, 55-year-old Raymond Reinke of 

Pendleton, Oregon, was arrested around 10:45 p.m. on Thursday at Montana‘s Glacier 

National Park. He‘d been traveling through various national parks this past week, and was 

first arrested at Grand Teton National Park in Wyoming on July 28 on a drunk and 

disorderly charge. He spent a night in jail and was released on bond. 

On July 31, he was stopped in Yellowstone and received a citation for not wearing a 

seatbelt as a passenger. According to the release, rangers said he ―appeared to be 

intoxicated and argumentative.‖ Later that evening, several Yellowstone visitors reported 

https://people.com/pets/man-taunts-bison-yellowstone-park-video/
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the bison incident to park rangers; they tracked Reinke down and cited him for wildlife 

harassment. 

After video of the bison harassment went viral on Thursday, the Assistant U.S. 

Attorney ―requested Reinke‘s bond be revoked because of his extensive history in the 

parks,‖ reads the release. A warrant was then issued for the man‘s arrest. 

According to the release, Reinke told Yellowstone rangers he was traveling on to 

Glacier National Park, which is where he was found on Aug. 2 when rangers there 

responded to a call about a disturbance in the Many Glacier Hotel dining room. Reinke 

was one of the parties involved in that incident. 

After his arrest at the Many Glacier Hotel, Reinke was returned to Yellowstone, 

where he was booked into jail and set for a Friday court appearance. It is unclear if he has 

an attorney who is able to comment on the incidents. 

In the release, Yellowstone National Park Superintendent Dan Wenk thanked the 

various park rangers involved in Reinke‘s arrest, and reminded visitors that ―harassing 

wildlife is illegal in any national park.‖[216] 

Завдання рівня 2. 

ВПРАВА 6. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок в 

правовому монологічному та діалогічному аргументативному мовленні, поповнення 

словникого запасу студентів лексикою кримінального права, розширення фахових 

знань студентів. 

Інструкція 1: Explain to Ray,mond Renke the wrongfulness of his actions, which 

have the features of a criminal offence and which Articles of the Penal Code are 

accountable for the committed crime. 

Інструкція 2: Imagine that Raymond Renke was suspected of committing a crime. 

In the trial process you are a representative of the prosecution while Renke‘s representation 

is carried out by a lawyer. Prove the wrongfulness of Raymond Renke‘s actions referring to 

the norms of the current legislation. 

Тип вправи: комунікативна у монологічному та діалогічному мовленні. 

Вид вправи: вправа на підготовку та виголошення монологів та діалогів 

аргументативного характеру з використанням лексичних одиниць за темою. 
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Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Кейси, орієнтовані на рівень навченості В1+ 

Ці кейси спрямовані на формування знань та навичок оперування термінами з 

різних галузей права, термінами із суміжних наук, терміноконцептів, які 

репрезентують специфічні декларативні та процедурні знання, відмінні в правових 

системах України та англомовних країн, відображають культурну специфіку та 

цінності. 

Навчальний комплекс містить автентичні фахові друковані тексти та 

аудіовідеотексти. 

Усі тексти містять загальнорозмовну лексику, вільні фразеологічні 

словосполучення, притаманні правовому дискурсу, загальнонаукові терміни, 

терміни загальної юридичної практики, терміновані слова (терміни та термінослова 

в основному складні та складені), терміноконцепти, які репрезентують специфічні 

декларативні та процедурні знання, відмінні в правових системах України та 

англомовних країн, відображають культурну специфіку та цінності. 

Першим етапом визначаємо читання та аудіювання автентичних фахових 

текстів. Після читання проводиться (за потреби) словникова робота, орієнтована на 

повторення відомої лексики, удосконалення лексичних навичок, розширення 

словника студентів  словосполученнями, притаманними правовому дискурсу, 

загальнонауковими термінами, термінами загальної юридичної практики, 

термінованими словами. У межах означеного типу кейсів використовуємо 

безперекладні способи семантизації. 

Другим етапом є виконання умовно-комунікативних лексичних вправ, які 

дублюють лексику, що вживається в прочитаному тексті, а також містять нові 

лексичні одиниці, які вступають у парадигматичні та синтагматичні відношення зі 

словами, вживаними у текстах: 

1. Переказати текст або його фрагмент, використовуючи правничу лексику. 
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2. Продовжити діалог репліками, використовуючи правничу лексику 

(подаються репліки лише одного співрозмовника, а репліки іншого потрібно 

вставити). 

Третім етапом є робота з термінами з різних галузей права, термінами із 

суміжних наук: 

1. Читання / аудіювання текстів, що містять такі терміни. 

2. Семантичний аналіз термінів з різних галузей права та термінів з 

суміжних наук, надання їм дефініції, коментарів. 

3. Опрацювання додаткової літератури для розуміння цих термінів. 

4. Переказ текстів з використанням означених термінів. 

Четвертим етапом є формування знань про слоти терміноконцептів, а також 

навичок правильного вживання їх у мовленні: 

1. Читання / аудіювання текстів, що містять терміноконцепти, їхній 

слотовий аналіз, визначення культурної специфіки. 

2. Дефініювання та коментування терміноконцептів. 

3. Складання з ними речень, які експлікують слоти. 

П’ятим етапом є підготовка та здійснення продуктивного мовлення, 

формування лексичних навичок у монологічному та діалогічному мовленні. На 

цьому етапі студенти використовують загальнорозмовну лексику, вільні 

фразеологічні словосполучення, притаманні правовому дискурсу, загальнонаукові 

терміни, терміни загальної юридичної практики, терміновані слова. Особливу увагу 

приділяємо термінам з різних галузей права, термінам із суміжних наук, 

терміноконцептам, які репрезентують специфічні декларативні та процедурні 

знання, відмінні в правових системах України та англомовних країн, відображають 

культурну специфіку та цінності: 

- студенти читають / слухають тексти, аналізують, семантизують незнайомі 

терміни та терміноконцепти, готують доповіді в межах комунікативно-мовленнєвих 

ситуацій: доповіді, зобов‘язання, гарантії, відмови, поруки, запиту та отримання 

інформації, інтерв‘ювання, випитування, поради, рекомендації, пропозиціїз 
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інформативною, інформативно-інтерпретаційною, регулятивно-спонукальною, 

переконувальною функціями (тип розповіді, опису, обгрунтування); 

- готуються до обговорення проблем, описаних у текстах; 

- виголошують доповіді, пропонуючи власне розв‘язання проблеми 

(монологічне мовлення); 

- відбувається обговорення, дискусія за фаховою проблемою (діалогічне 

мовлення). 

Наводимо приклад кейсу 

Тема: «Галузі права» 

Орієнтований словниковий мінімум: international law, public international 

law, private international law, sovereign entities, to cover, wartime laws, violations, 

sanctions, agreement, to apply, trade relations, intellectual property rights, branches of 

law, international bodies, Family law, Maritime law, divorce, child custody, paternity, 

adoption, alimony, marital property, Civil law, claim, judge, jury, lay magistrates, 

pleading, preliminary hearing, attorney, barrister, lawyer, Criminal law, penalty, fine, 

gulit, evidence, addicted, offender, perpetrator, manslaughter, white-collar crime, Tort 

law, Inheritance law, rent service, punishment, trial, imprisonment, Constitutional law, 

legislature, bench trial, procceding, voir dire, cross examination, testimony, complaint, 

discovery, litigation process, appeal, allegation, cases, community service, plaintiff, 

probation, preponderance of the evidence, reasonable doubt, to handle, legal excuse, 

defamation, medical malpractice, negligence,  Contract law, Land law, Public law, Private 

law, Commercial law, peculiarities of legal regulation, Property law, Law of obligationsto 

refer, relations, Labor law, Environmental law. 

ВПРАВА 1. Мета: повторення правничої лексики, розширення знань 

студентів новою правничою лексикою. 

Інструкція: Read and translate the text. 

Admiralty (Maritime) Law 

Admiralty law regulates economic transactions and property disputes involving 

marine trade, sailors, navigation, or land-based activity that is maritime in nature. 

Admiralty Law is not, however, synonymous with the Law of the Sea, which is in the 
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realm of international public law and deals with rights to navigation, minerals, or coastal 

waters jurisdiction.    

Constitutional law 

Constitutional law frames the Constitution and the structure of Ukraine. It regulates 

the powers of democratic institutions, the organization of elections and the division of 

power between central and local government. Only the Constitutional Court of Ukraine is 

allowed to determine the constitutionality of laws created by the legislature. 

Business (Corporate) Law 

Corporate law involves the formation, dissolution, and all other legal aspects of the 

administration of corporations. Typical duties of corporate lawyers include mergers, 

acquisitions, internal reorganization, or disputes between corporations and individuals 

concerning liability, patents, and compliance with state and federal law, as well as 

international accords. A legal professional whose sole client is a corporation is generally 

known as in-house counsel.  

Family Law 

Family law is a legal practice area that focuses on issues involving family 

relationships, such as adoption, divorce, and child custody, among others. Attorneys 

practicing family lawcan represent clients in family court proceedings or in related 

negotiations and can also draft important legal documents such as court petitions or 

property agreements. Some family law attorneys even specialize in adoption, paternity, 

emancipation, or other matters not usually related to divorce. States have the right to 

determine «reasonable formal requirements» for marriage, including age and legal 

capacity, as well as the rules and procedures for divorce and other family law matters. 

Prior to the Supreme Court ruling legalizing same-sex marriage, some states restricted 

marriage (and divorce) to opposite-sex couples only. 

 Emancipation: A court process through which a minor becomes self-

supporting, assumes adult responsibility for his or her welfare, and is no longer under the 

care of his or her parents. 

 Marital Property: Property acquired by either spouse during the course of a 

marriage that is subject to division upon divorce. 

https://family.findlaw.com/
https://family.findlaw.com/marriage/same-sex-marriage-understanding-obergefell-v-hodges.html
https://family.findlaw.com/emancipation-of-minors/emancipation-of-minors-basics.html
https://dictionary.findlaw.com/definition/property.html
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 Alimony: An allowance made to one spouse by the other for support during or 

after a legal separation or divorce. 

 Paternity: Origin or descent from a father (to establish paternity is to confirm 

the identity of a child's biological father). 

 Prenuptial Agreement: An agreement made between a man and a woman 

before marrying in which they give up future rights to each other's property in the event of 

a divorce or death. 

Civil Law 

Civil law regulates the everyday life of citizens and other legal entities, such as 

corporations. The main code of Ukrainian civil law is the Civil Code of Ukraine. It 

comprises provisions governing ownership, intellectual property rights, contracts, torts, 

obligations, inheritance law, and the definition of legal entities. The Code introduces new 

types of business contracts into the legal practice, including factoring, franchising, rent 

service and inherited contracts. Civil litigation is governed by the Civil Procedural Code of 

Ukraine.  

Criminal Law 

Criminal law deals with the prosecution and punishment of criminal offenses. The 

Criminal Code of Ukraine contains the written criminal laws of Ukraine. There is no 

capital punishment in Ukraine. The maximum criminal punishment is life imprisonment, 

which can be reduced by decree of the President of Ukraine to 25 years of imprisonment, 

but only after 20 years of sentence service. The Parliament of Ukraine has the power of 

amnesty for prisoners not serving life sentences. Criminal proceedings, investigation, court 

examination in criminal trials are regulated by the Criminal Procedural Code of Ukraine, 

which was not changed since 1962 when Ukraine was a republic of the Soviet Union till 

the Ukrainian Parliament passed the new Code of Criminal Procedure in April 2012. 

Entertainment Law 

Entertainment law predominantly relates to Intellectual Property Law, but is more 

specifically centered on rights and royalties issues to media in the arts, music, television, 

cinema, or athletics. Sports lawyers ensure compliance with regulations for professional or 

amateur athletics and may represent an athlete for a contractual transaction. With the rapid 

https://dictionary.findlaw.com/definition/alimony.html
https://dictionary.findlaw.com/definition/paternity.html
https://dictionary.findlaw.com/definition/antenuptial-agreement.html
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development of information technology and social media, entertainment lawyers operate 

in an environment of constant change.  

Intellectual Property Law 

Intellectual Property law focuses on protecting the rights of inventors, authors, and 

businesses to their tangible and intangible creations, inventions and symbols.  Legal 

professionals in this field are often experts in a particular domain, such as science, the arts, 

or an industry. For example, trademark or copyright attorneys manage the legal aspects of 

contracts, visual identity, brand names, or slogans. Technological advances, notably in 

digital reproduction and transmission, make this a dynamic field of law.  

Тип вправи: комунікативнарецептивна. 

Вид вправи: вправа на повторення відомої лексики, розширення словникового 

запасу студентів новою правничою лексикою. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль. 

ВПРАВА 2. Мета: удосконалення навичок вживання правничої лексики. 

Інструкція: Review the text using new words and word-combinations. Answer the 

questions. 

1. Does the Maritime law regulate the rights to minerals, navigation and coastal 

waters? 

2. Can regional courts determine the constitutionalityof laws? 

3. What are the main duties of corporate lawyers? 

4. What is the main function of the Civil law? 

5. How do you understand the term: «civil litigation»? 

6. What is the maximum criminal punishment in Ukraine? 

7. When the new Code of Criminal Procedure was adopted? 

8. What‘s the difference between the Entertainment law and the Intellectual law? 

9. What is the subject of the Intellectual Law? 

Тип вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна. 
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Вид вправи: вправа на репродуктивне відтворення лексичних одиниць, 

повторення лексики, удосконалення репродуктивних навичок.  

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

ВПРАВА 3. Мета: формування знань термінів, які належать до різних 

галузей права, суміжних наук. 

Інструкція: Read the text. Define the meaning of the underlined terms. 

What is Family Law? 

Family law consists of a body of statutes and case precedents that govern the legal 

responsibilities between individuals who share a domestic connection. These cases usually 

involve parties who are related by blood or marriage, but family law can affect those in 

more distant or casual relationships as well. Due to the emotionally-charged nature of most 

family law cases, litigants are strongly advised to retain legal counsel. 

The vast majority of family law proceedings come about as a result of the 

termination of a marriage or romantic relationship. Family law attorneys help their clients 

file for separation or divorce, alimony, and child custody, visitation, and support. Spouses 

married a short time may seek an annulment, and special rights may exist between same-

sex couples. The division of property at the end of a marriage is also a common issue in 

family law cases.With respect to property division at the time of divorce, every state has a 

comprehensive set of laws in place to determine the rights of the parties. However, couples 

who do not agree with the default rules in their state can "opt-out" by hiring a lawyer to 

draft a prenuptial agreement.  

Family law also involves the prevention of physical and emotional abuse. The 

potential for domestic abuse is not limited to relationships between current or former 

spouses and their children. Judges will not hesitate to assert jurisdiction to protect an 

elderly family member, someone in a dating relationship, or even a roommate. When 

allegations of abuse are made, the court will typically issue a restraining order to prevent 

further contact.  

In a contested family law case, most people understand that hiring a skilled attorney 

will provide an advantage. An attorney can find assets or income the other party is trying 
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to hide, present arguments regarding child support and visitation, and even take the case to 

trial if settlement talks fail. Attorney representation is just as crucial in uncontested cases, 

however. Without it, a party is vulnerable and can unknowingly waive important legal 

rights. [217] 

Тип вправи: умовнокомунікативна рецептивно-репродуктивна. 

Вид вправи: вправа на встановлення семантики термінів.  

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, робота в парах. 

ВПРАВА 4. Мета: формування знань про слоти терміноконцептів, а також 

навичок правильного вживання їх у мовленні. 

Інструкція: Read the text. Describe the main idea of this text. Analyze some key 

points about the intellectual law in Ukraine and in the USA. Find differences. 

Overview of Intellectual Property Laws 

A wide body of federal and state laws protects creative property such as writing, 

music, drawings, paintings, photography, and films. Collectively, this body of law is called 

―intellectual property‖ law, which includes copyright, trademark, and patent laws, each 

applicable in various situations and each with its own set of technical rules. When 

obtaining permission to use creative works, you‘re concerned primarily with copyright 

law. However, trademarks, trade secrets, and publicity and privacy rights sometimes come 

into play when permission to use certain types of works is sought. Below is a summary of 

the various types of intellectual property laws that are relevant to the permissions process. 

Later chapters provide more details as needed. 

 Copyright. Original creative works such as paintings, writing, architecture, movies, 

software, photos, dance, and music are protected by federal copyright law. A work must 

meet certain minimum requirements to qualify for copyright protection (discussed in 

Chapters 8, 9, and 13). The length of protection also varies depending on when the work 

was created or first published. (See Chapter 8 for an explanation of copyright duration.) 

 Trademark. Brand names such as Nike and Apple, as well as logos, slogans, and 

other devices that identify and distinguish products and services, are protected under 

federal and state trademark laws. Unlike copyrighted works, trademarks receive different 
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degrees of protection depending on numerous variables, including the consumer awareness 

of the trademark, the type of service and product it identifies, and the geographic area in 

which the trademark is used. (See Chapter 10.) 

 Right of Publicity. The image and name of a person are protected under a 

patchwork of state laws known as the right of publicity. These laws protect against the 

unauthorized use of a person‘s name or image for commercial purposes—for example, the 

use of your picture on a box of cereal. The extent of this protection varies from state to 

state. (See Chapter 12.) 

 Trade Secrets. State and federal trade secret laws protect sensitive business 

information. An example of a trade secret would be a confidential marketing plan for the 

introduction of a new software product or the secret recipe for a brand of salsa. The extent 

of trade secret protection depends on whether the information gives the business an 

advantage over competitors, is kept secret, and is not known by competitors. (See Chapter 

10.) 

 Right of Privacy. Although not part of intellectual property laws, state privacy laws 

preserve the right of all people to be left alone. Invasion of privacy occurs when someone 

publishes or publicly exploits information about another person‘s private affairs. Invasion 

of privacy laws prevent you from intruding on, exposing private facts about, or falsely 

portraying someone. The extent of this protection may vary if the subject is a public figure 

– for example, a celebrity or politician. [218] 

Тип вправи: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна. 

Вид вправи: вправа на встановлення слотів правових терміноконцептів, 

складання з ними речень.  

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, контроль викладачем. 

ВПРАВА 5. Мета: формування репродуктивних лексичних навичок у 

правовому монологічному та діалогічному мовленні, поповнення словникового 

запасу студентів, розширення фахових знань студентів. 

Інструкція 1: Prepare a professional answer to a citizen‘s question. Put forward 

and justify cautions. Point out the procedure. 
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Інструкція 2: Discuss with your group mates how should a person act in 

accordance to the legislation of Ukraine and the USA. 

 

Citizen’s request 

Do we need the author's permission to record children's books for the local  

children‘s hospital? My daughter  (she is 11)wants to record children's books. She‘d like to 

read them and then recordon a CD. Furthermore, we would give these CD‘s to the local 

hospital for those kids which are sick in the hospital. We would not sell them to the 

hospital or to the kids; also we ‗re not going to let the kids take them home from the 

hospital. We would read the authors name, the publisher at the beginning of the 

recording.Also we would put a label on the CD with the book name, author, publisher and 

my daughter's name as the originator. Thus, we‘re not going to sell CD and make money 

so do we need to get anyone's permission? 

Thank you for your help![219] 

Тип вправи: комунікативнарецептивно-продуктивна. 

Вид вправи: вправа на вживання правничої лексики в діалогічному та 

монологічному мовленні.  

Режим виконання: самостійно, в групах. 

Режим контролю: самоконтроль, взаємоконтроль, контроль викладачем. 

 

 

The USA 

Text 1 

Intellectual property rights in the USA 

If you plan to do business in the USA, or if you are already trading there, it is essential to 

know how to use, guard and enforce the rights you have over the intellectual property (IP) 

that you or your business own. This guide explains about IP rights in general, and gives 

guidance on how to apply these principles in the USA market. It describes the issues you 

may face with IP infringement in the USA, offers advice on how you can effectively tackle 

these, and provides links to sources of further help. What are intellectual property rights?  
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Intellectual property (IP) is a term referring to a brand, invention, design or other kind of 

creation, which a person or business has legal rights over. Almost all businesses own some 

form of IP, which could be a business asset. Common types of IP include:  

Copyright – this protects written or published works such as books, songs, films, web 

content and artistic works.  

Patents – this protects commercial inventions, eg a new business product or process.  

Design right - this protects designs, such as drawings or computer models.  

Trade marks – this protects signs, symbols, logos, words or sounds that distinguish your 

products and services from those of your competitors.  

IP can be either registered or unregistered. With unregistered IP, you automatically have 

legal rights over your creation. Unregistered forms of IP include copyright, unregistered 

design rights, common law trade marks and database rights protection for confidential 

information and trade secrets. With registered IP, you will have to apply to an authority, 

such as the Intellectual Property Office in the UK, to have your rights recognised. If you 

do not do this, others are free to exploit your creations. Registered forms of IP include 

patents, registered trade marks and registered design rights. 

Text 2 

Copyright 

In the United States, creative work is automatically protected by copyright as long 

as it is both:  

- original -  independently created and not copied from someone else‘s work.  

- fixed in a tangible form -  easy to see, reproduce or communicate over a long 

period of time.  

Copyright only protects the tangible form of your creative work - it does not protect 

the idea itself, only the form it takes. For example, if your business has an advertisement, 

the actual content is protected by copyright, but it does not prevent others from using a 

similar idea to create their own advertisement.  

Although registration of copyright is not a legal requirement in the USA, it is 

advisable. This is because it: y establishes a public record of ownership and strengthens 

your position in the case of copyright infringement; y is necessary in order to press 
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charges for copyright infringement in Federal courts; y is necessary to prevent infringing 

imports from entering the USA; and y allows you to claim statutory damages and 

attorney‘s fees in the case of copyright infringement - rather than needing to prove actual 

damages. 

As the copyright owner, only you have the right to copy, change, distribute or 

publicly display the work, or authorise others to do so. However, if you employ other 

companies or freelancers for certain works, it could be that they own the copyright - eg an 

external graphics designer may own the copyright for their commissioned work. It is 

therefore recommended that you always use a contract to clarify who owns the IP. 

The USA is a signatory to the Berne Convention on copyright. Under this, each 

member state recognises the copyright of authors from other member states in the same 

way as the copyright of its own nationals. In the USA, work created on or after 1 January 

1978 is protected for:  

- the life of the author plus 70 years - if the owner is a person   

- 95 years from publication or 120 years from the creation of the work, whichever is 

shorter - if the owner is a corporation or other entity. 

All other work created before 1978 is governed by the Copyright Act of 1909. This 

provides initial protection of 28 years, with the chance of subsequent renewal. If the 

copyright of a published material has expired, it is usually considered to be in the public 

domain, making it free for anyone to use. 

Text 3 

Patents 

A patent is a governmental grant that allows someone to protect an invention. In the 

USA, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) issues three kinds of 

patents:  

-Utility patent - for technological advances and innovations. This lasts a minimum 

of 20 years from the date of application.  

-Design patent - for new and original designs for items. This lasts for a 14-year 

term.  
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- Plant patent - for the invention or discovery of any distinct and new plant varieties 

that has been asexually reproduced by grafting or selective cuttings (without seed 

manipulation). This protection is different to plant variety protection which is administered 

by the United States Department of Agriculture. This lasts for a 20 year term from the date 

of application.  

If you need to pitch an invention or design that has not yet been patented, you 

should use a non-disclosure agreement or obtain a provisional patent application. You 

should also keep any and all documents relating to the invention or design.  

The September 2011 America Invents Act (AIA) amended US patent law to make it 

a ―first inventor to file‖ system, which is in line with other patent systems, including the 

UK. The ―first inventor to file‖ system means that whoever files a patent application first 

can be awarded a patent.  

The AIA first-inventor-to-file provisions became effective on March 16 2013. US 

law also allows a one-year grace period for an inventor to register a patent from the date of 

public disclosure. You should note that this is different from European countries, where 

public disclosure could prevent you from being able to obtain a patent.[220] 

 

Text 4 

Enforcing your IP rights in the USA 

It is your responsibility to protect your IP, though governmental authorities can help 

you take steps to prevent and stop any infringements. You should actively monitor the 

marketplace for any unauthorised use of your IP, and if you think that a person or business 

has unlawfully used your IP, you should take expert legal advice before contacting an 

offender or pursuing any sort of litigation. IP law in the USA is complex and should only 

be used when other enforcement methods have failed to prevent an infringement. If 

litigation is necessary, then you should use a lawyer who specialises in IP law. Litigation 

takes place before either civil courts or administrative tribunals. It is also possible to take 

action against foreign offenders either through the Federal court or by initiating 

investigations before the United States International Trade Commission (USITC). If your 

copyright or trade mark is registered it can also be recorded with the CBP. The CBP can 
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use enforcement procedures to prevent the entry of goods that infringe your IP rights into 

the USA. This is a simple and cost effective measure to protect and enforce your IP rights. 

If you find unauthorised use of copyright material online, you can use the notice and 

takedown procedure to have this material removed. This only works for web sites owned 

in the USA and involves contacting the internet service provider with a demand to remove 

or disable access to the unauthorised content. With the help of a lawyer, you can also use a 

cease and desist letter. This warns an offender of your rights and asks them to stop any 

activity that may cause infringement. There are also several alternative dispute resolution 

(ADR) methods that can be used. These can involve mediation or arbitration and are often 

cheaper and faster than litigation. You may also find business associations and other 

industry-specific associations who can represent you in any dispute you may have 

involving unauthorised use of your IP.  

There are various things you can do to make it harder for infringers to copy your 

product. For example, you could: y Consider the design of your product and how easy it 

would be for somebody to reproduce it without seeing your original designs. Have 

effective IP-related clauses in employment contracts for when you hire staff. You should 

also make sure you educate your employees on IP rights and protection. Have sound 

physical protection and destruction methods for documents, drawings, tooling, samples, 

machinery etc. Make sure there are no ‗leakages‘ of packaging that might be used by 

counterfeiters to pass off fake product. Check production over-runs to make sure that the 

genuine product is not being sold under a different name [220]. 

Ukraine 

Text 1 

COPYRIGHT 

Article 7. CopyrightHolders  

Copyright holders are the authors of works specified in part one of Article 8 of this 

Law, their heirs and persons to whom authors or their heirs have assigned their proprietary 

copyrights.  

Article 8. Objects of Copyright  
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1. Objects of copyright shall be works in the domain of science, literature and art, 

namely: 1) literary written works of fiction, journalistic, scientific, technical or other 

nature (books, brochures, articles, etc.); 2) speeches, lectures, orations, sermons and other 

oral works; 3) computer software; 4) databases; 5) musical works with or without lyrics; 6) 

dramatic, musical drama works, pantomimes, choreographic and other works created for 

stage presentation and staging versions thereof; 7) audiovisual works; 8) works of fine art; 

9) works of architecture, city construction, garden and park art; 10) photographic works, 

including works made by methods similar to photography; 11) works of applied art, 

including works of decorative weaving, ceramics, carving, casting, of art glass, jewelry, 

etc.; (item eleven of part one of Article 8 as amended, according to the Law of Ukraine 

No. 850-iV of 22.05.2003) 12) illustrations, maps, layouts, drawings, sketches, plastic 

works relating to geography, geology, topography, engineering, architecture and other 

spheres of activity; 13) stage interpretations of works specified in clause 1 of this part, and 

folklore versions that can be presented on stage; 14) derivative works; 15) collections of 

works, collections of folklore versions, encyclopedias and anthologies, collections of 

regular data, and other composite works, provided that they result from creative work 

involving the selection, co-ordination or arrangement of the contents without prejudice to 

the copyright of works which are included thereto as the integrated parts ; 16) texts of 

translations for dubbing, soundtracking of and adding Ukrainian and other language 

subtitles to foreign audiovisual works; 17) other works. 

2. Protection under this Law shall be granted to all works specified in part one of 

this Article, both promulgated and non-promulgated, finished and unfinished, irrespective 

of their purpose, genre, volume, goals (education, information, advertising, propaganda, 

entertainment, etc.)  

3. The legal protection stipulated in this Law shall be extended only to the form of 

expression of a work, and shall not apply to any ideas, theories, principles, methods, 

procedures, processes, systems, manners, concepts, or discoveries, even if they are 

expressed, described, explained or illustrated in a work. Article 9. Protection of Copyright 

with Respect to a Portion of a Work A portion of a work that can be used independently, 
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including the original title of a work, shall be considered a work and shall be protected 

pursuant to this Law.  

Article 10. Objects Not Covered by Protection  

The following items shall not be objects of copyright: a) daily news or current 

events information that are regular press information; b) works of folk art (folklore); c) 

official documents of a political, legislative, or administrative nature (laws, decrees, 

resolutions, court awards, State standards, etc.) issued by government authorities within 

their powers, and official translations thereof; d) State symbols of Ukraine, government 

awards; symbols and signs of government authorities, the Armed Forces of Ukraine and 

other military formations; symbols of territorial communities; symbols and signs of 

enterprises, institutions and organizations; e) bank notes; f) transportation schedules, TV 

and radio broadcast schedules and telephone directories and other similar databases that do 

not meet the originality criteria and to which the suigeneris right (a peculiar, special right) 

is applicable. The drafts of the official symbols and signs specified in clauses d) and e) of 

this Article, before they are officially approved, shall be considered as works and 

protected pursuant to this Law. 

Article 13. Co-Authorship  

1. Co-authors are persons whose joint creative effort resulted in a work. Copyright 

with respect to a work created in co-authorship shall be vested with all co-authors 

irrespective of whether the work is a single inseparable item or is composed of parts each 

having independent significance. Relations between co-authors shall be stipulated by an 

agreement made between them. The right to publish or otherwise use a work as a whole 

shall be vested with all co-authors. If a work created in co-authorship is a single 

inseparable item, neither co-author shall, without sufficient grounds, deny permission to 

the other authors to publish or otherwise use or alter the work. In the event of a violation 

of a joint copyright, each co-author may prove his rights by court procedure.  

2. If a work created in co-authorship consists of parts each having independent 

significance, each of the co-authors shall be entitled to use the part he created at his own 

discretion, unless otherwise stipulated in an agreement between the co-authors. 
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3. Copyright to an interview shall also be regarded as co-authorship. Co-authors of 

an interview shall be the interviewee and the interviewer. A recording of an interview can 

be published only with the interviewee's consent.  

4. Remuneration for the use of a work shall belong to co-authors in equal portions, 

unless otherwise stipulated in an agreement between them. 

Article 23. Free Reproduction of Specimens of a Work for Training  

The following shall be permitted without the consent of the author or other 

copyright holder: 1) to reproduce excerpts from published written works or audiovisual 

works as illustrations for training, provided that the extent of the reproduction is consistent 

with said purpose; 2) for educational institutions to reprographically reproduce for 

classroom lessons published articles and other small works and excerpts from written 

works, with or without illustrations, provided that: a) the extent of the reproduction is 

consistent with said purpose; b) reproduction of the work is a single, not a regular, event; 

c) there are no restrictions on the part of collective management organizations concerning 

the terms and conditions for the reproduction.  

Article 24. Free Copying, Modification and Decompilation of Computer Software  

A person lawfully possessing a specimen of computer software shall be entitled to 

do the following without the consent of the author or other person holding the copyright 

with respect to the software: 1) to change (modify) the computer software with the aim of 

ensuring its operation when it is used with the user's technical equipment, and performing 

the actions related to the operation of the computer software in accordance with its 

purpose, in particular, to record and store in computer memory and to correct evident 

errors, unless otherwise stipulated by an agreement with the author or other person holding 

the copyright; 2) to manufacture one copy of computer software, provided that the copy is 

made only for archival purposes or to replace a lawfully acquired specimen in case the 

original computer software is lost, destroyed or becomes unusable. In this case, the copy 

of the computer software shall not be used for purposes other than those specified in this 

clause and clause 1 of this part, and shall be destroyed if possession of a specimen of the 

computer software ceases to be lawful. [221] 
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Отже, нами розроблено та укладено кейси, які диференціюються складом 

правничих лексичних одиниць за семантикою, автентичністю текстів, глибиною 

вивчення семантики терміна та терміноконцепта, комунікативно-мовленнєвими 

ситуаціями (їхніми комунікативними функціями), функціональними типами 

мовлення, які, власне, і визначають їхнє лексичне наповнення. 

 

2.4. Модель процесу диференційованого навчання майбутніх юристів  

англійської лексики в усному спілкуванні 

 

Розроблення моделі  є важливою передумовою забезпечення ефективності 

процесу диференційованого навчання майбутніх юристів  англійської лексики в 

усному спілкуванні. 

Модель розуміють як штучно створений об‘єкт у вигляді схеми, креслення чи 

знакових формул, що є аналогічними до об‘єкта, котрий він відображає, відтворює у 

більш простому вигляді структуру, властивості, взаємозв‘язки й відношення між 

елементами досліджуваного об‘єкта, безпосереднє вивчення яких пов‘язане з 

певними труднощами, і тим самим полегшує процес одержання інформації про 

об‘єкт інтересу (за цит. І.А. Федоровою) [140, с. 151]. Модель навчального 

процесу розуміємо як еталонне уявлення про навчання студентів, його 

конструювання в умовах конкретних освітньо-виховних закладів. Вона визначає 

цілі, основи організації та проведення навчального процесу [152]. Отже, модель 

навчального процесу має слугувати певним еталоном,враховувати умови освітнього 

закладу, визначати цілі та особливості організації навчального процесу. 

Лінгводидактичну модель розглядаємо, за І. П. Задорожною, як штучно 

створений об‘єкт знаково-символічної форми, що відображає в простішому вигляді 

структуру, властивості певного педагогічного процесу, взаємозв‘язки і відношення 

між його елементами [46, с. 67]. Проаналізувавши низку сучасних досліджень, 

визначаємо компоненти методичної системи: цілі навчання та очікуваний результат, 

суб‘єкти навчання; навчальна дисципліна, у межах якої реалізується методика; 

елементи навчання – мовні та мовленнєві; зміст навчання; методи навчання, засоби 
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навчання, форми організації навчання, форми контролю [2; 14; 26; 55; 58; 66; 73; 77; 

80; 100]. 

Цілі навчання та очікуваний результат мають диференційований характер. Їх 

ґрунтовно розписано в підрозділі 2.1. Метою є формування лексичних навичок у 

діалогічному та монологічному усному мовленні з урахуванням рівня навченості 

студентів. Так, студенти з рівнем навченості А2 у кваліфікованій більшості мають 

досягнути рівня В1+ (окремі В2). Студенти з рівнем навченості В1 у кваліфікованій 

більшості мають досягнути рівня В2 (окремі В2+). Студенти з рівнем навченості В2 

у кваліфікованій більшості мають досягнути рівня В2+. Кожен рівень орієнтований 

на навчання відповідних груп лексики.  

Очікуваним результатом визначаємо здатність та готовність студентів 

оперувати правничою лексикою у ситуаціях монологічного та діалогічного фахового 

мовлення, використовувати загальнонаукові та загальноправові терміни, вільні 

фразеологічні словосполучення, терміни загальної юридичної практики, терміновані 

слова;терміноконцепти. Очікуваний результат враховує індивідуальні особливості 

студентів (зокрема, їхній рівень навченості). 

Суб’єкти навчання – студенти першого року навчання освітнього рівня 

«бакалавр» спеціальності 081 – «Право». 

Навчальна дисципліна – Іноземна мова (англійська мова фахового 

спрямування). 

Зміст навчання – лексичні знання та навички вживання правничої лексики в 

усному фаховому спілкуванні. Лексичні групи, які мають засвоїти студенти 

відповідно до рівнів навченості подано в підрозділі 1.2. 

Елементи навчання – лексичні одиниці (загальновживані слова, вільні 

фразеологічні сполуки, терміни, термінослова, термінокоцепти), диференційовані за 

рівнями навченості; висловлювання монологічного та діалогічного характеру, які 

моделюють ситуації усного спілкування правників в контексті іншомовного 

середовища та з носіями англійської мови, які належать до публіцистичного, 

офіційно-ділового та наукового стилю. 
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Основним методом навчання є метод кейсів, який охоплює методично 

організовані навчальні матеріали, що складають кейс й орієнтовані на самостійне 

опанування мовними знаннями інтегровано з розширенням фахової компетентності, 

на вирішення завдань лінгвістичного характеру, формування відповідних навичок та 

вмінь фахового мовлення. Метод кейсів покликаний диференціювати навчальні 

матеріали шляхом добору текстів, лексичних одиниць, вправ, які враховують рівень 

навченості студентів та їхню готовність до опанування нового матеріалу. 

Засобом навчання є навчальний посібник (English for law enforcers), який 

складається з матеріалів, об‘єднаних у кейси. 

Форми організації навчання: самостійна робота (виконання завдань кейсів), 

практичне заняття –перевірка завдань, формування відповідних навичок та вмінь. 

Форми контролю: самоконтроль, перевірка за ключем (під час самостійного 

виконання завдань,а також завдань, пов‘язаних із монологічним мовленням), 

взаємоконтроль (під час виконання завдань, пов‘язаних із діалогічним мовленням), 

контроль викладачем (на практичних заняттях). 

Графічно модель процесу диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх юристів представлено на 

рис. 2.4.1. 
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Навчальні кейси складають тематичні мікромодулі. Кожен кейс містить 

лексичні, граматичні вправи, а також завдання для аудіювання, читання, письма, 

монологічного та діалогічного мовлення. Таким чином, кожен з компонентів кейсу 
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(а їх 7) складає 1/7 часу, відведеного для навчання іноземної мови. Лексичні вправи 

та говоріння займають приблизно 3/7 навчального часу (приблизно 35 хвилин 

аудиторних занять та 35 хвилин самостійної роботи). 

Розподіл часового фонду в межах одного мікромодуля-кейсу: 1 мікромодуль 

розрахований на 12 годин – 6 годин самостійної роботи  і 6 годин аудиторної, 

відповідно, навчання лексики та говоріння охоплює загалом 2,5 акад. години 

аудиторної роботи та 2, 5 акад. год. самостійної роботи. 

Самостійна робота (1 акад. година): виконання лексичних вправ. 

Аудиторна робота (1 акад. год.): перевірка лексичних вправ. 

Самостійна робота (1,5 акад. год.): читання / аудіювання текстів, підготовка до 

монологічного та діалогічного мовлення.  

Аудиторна робота (1,5 акад. год.): виголошення монологів, обговорення 

проблеми в діалогічному мовленні. 

У  таблиці 2.4.1 подано тематико-ситуативний розподіл навчального матеріалу 

за мікромодулями (із змодельованими ситуаціями усного спілкування). 
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Таблиця 2.4.1 

Тематико-ситуативний розподіл навчального матеріалу за мікромодулями 

Мікро-

модуль 

Тема А2 В1 В1+ 

1 (12 год.) Знайомство та навчання Доповідь про навчання в 

Академії. 

Діалог-розпитування про 

переваги та недоліки навчання в 

Академії 

Публічний виступ про навчання 

в поліцейській академії Великої 

Британії. 

Діалог-обмін думками про 

переваги навчання в 

поліцейській академії за 

кордоном. 

Порівняти умови навчання в 

Академії та в поліцейських 

академіях США, Канади. 

Діалог-дискусія про вищу 

юридичну освіту у названих 

країнах. 

2 Робочий день 

правоохоронця 

Доповідь: «Мій робочий день 

(курсанта)» 

Діалог-обмін думками про 

власний робочий день 

Доповідь: «Робочий день 

поліцейського у Великій 

Британії» (місто/підрозділ на 

вибір) 

Діалог-розпитування про 

робчий день поліцейського в 

Британії. 

Підготувати порівняння 

робочих днів поліцейських з 

України, Великої Британії та 

США 

Діалог-дискусія: «Що можна 

зробити, щоб полегшити 

робочий день поліцейського?» 

3 Обов‘язки та 

повноваження 

правоохоронців 

Доповідь про обов‘язки 

поліцейського в Україні 

Діалог-розпитування про основні 

обов‘язки поліцейського в 

Доповідь: «Обов‘язки та 

повноваження поліцейського у 

Великій Британії» 

Діалог-обмін думками про зміст 

Доповідь: «Порівняння законів 

про поліцію України та США» 

Діалог-дискусія: «Чому поліція 

України повинна мати більше 
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Україні повноважень поліцейського 

Великої Британії  

повноважень?» 

4 Підготовка правоохоронців 

англомовних країн 

Доповідь: «Відбір та умови 

навчання в поліції Великої 

Британії» 

Діалог-обмін думками: «Які 

критерії відбору поліції Великої 

Британії схожі та розбіжні з 

українськими?» 

Доповідь: «Чим відрізняється 

підготовка поліції в Великій 

Британії та Канаді?» 

Діалог-обмін думками. 

«Обговоріть спільні та відмінні 

риси в процесі підготовки 

поліції України, Великої 

Британії та Канади» 

 

Підготувати доповідь: «Чому 

скандинавська система 

підготовки поліції є кращою за 

американську систему?» 

Діалог-обмін думками: «Внесіть 

власні пропозиції, що можна 

було б додати до вже існуючої 

системи підготовки поліції 

Великої Британії/ США/ 

Канади» 

5 Дорожній контроль Доповідь: «Основні правила 

дорожнього контролю в Україні» 

Діалог-дискусія: «Які з правил 

дорожнього контролю 

виконуються, а які ні?» 

Доповідь: «Що дозволено 

поліцейському у США при 

«roadspotcheck»» 

Діалог-обмін думками:  «Чи 

можливо деякі пункти 

«roadspotcheck» запровадити в 

Україні?» 

Доповідь: «Поради юристів 

стосовно прав та обов‘язків 

громадян при огляді 

транспортного засобу поліцією» 

Діалог-дискусія: «Внесіть 

пропозиції щодо вдосконалення 

дорожнього контролю, правил 

огляду транспортного засобу в 

Україні» 
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6 Дорожньо-транспортна 

пригода 

Доповідь: «Основні причини 

аварій на дорогах» 

Діалог-обмін думками: «Які з 

причин є основними, а які 

другорядними?» 

Виступ: «Поясніть значення 

процесу «multitasking» під час 

кермування транспортним 

засобом» 

Діалог-обмін думками: 

―Переконайте колегу, що 

«driver‘sfault» є більш частою 

причиною аварій, аніж 

«weatherconditions»‖ 

Проведіть інтерв‘ю та надайте 

розгорнуту відповідь стосовно 

причин та дій під час 

trainaccidents, maritimeaccidents, 

aircrashes. 

 

7 Правила паркування Доповідь: «Головні правила 

паркування, які повинен 

виконувати кожен водій» 

Діалог-розпитування: «Чому 

треба не тільки правильно 

кермувати, але й паркуватись?» 

Доповідь: «Штрафи та 

відповідальність за неправильне 

паркування» 

Діалог-обговорення: «Чи 

дотримуються водії в Україні 

правил паркування? Якщо ні, то 

чому? Як змусити водіїв 

слідувати правилам?» 

Доповідь-коментар щодо нових 

правил паркування, прийнятих 

в Україні нещодавно. 

Діалог-дискусія: «Який досвід 

можна запозичити у інших 

країн (на вибір) в питаннях 

паркування та відповідальності 

за недотримання правил?» 

8 Орієнтація в місті Рольова гра: «Поясніть іноземцю, 

який загубився, як йому знайти 

дорогу до готелю» 

Діалог розпитування:«Розпитайте 

у поліцейського, як пройти до 

Діалог-дискусія: «Заперечте 

прокуророві, що його матеріали 

не мають ніякого відношення до 

справи» 

Діалог-домовленість: Вамяк 

українському поліцейському 

треба домовитись з 

американськими колегами про 

план пересування по місту, коли 
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….(театру, лікарні, магазину, 

метро)» 

завтра приїде іноземна 

делегація 

9-19 

 

Втрата власності. 

Крадіжка. 

Пограбування. 

Проникнення без дозволу в 

помешкання. 

Крадіжка з магазинів. 

Розбій. 

Білокомірцева злочинність. 

Погрози фізичною 

розправою. 

Напад. 

Тілесні ушкодження. 

 

Доповідь: «Які причини 

крадіжок/ пограбувань та 

несанкціонованих проникнень в 

помешкання?» 

Діалог-розпитування про ступені 

тілесних ушкоджень та їх 

приклади. 

Діалог-обмін думками про 

покарання за скоєння крадіжки в 

Україні. 

 Діалог дискусія: «Чому 

більшість крадіжок відбуваються 

влітку та на святкові дні?» 

Виступ на тему: «Види 

крадіжок» 

Діалог-обговорення: «Доведіть 

товаришу, що «assault» 

and«battery»це різні злочини» 

Діалог-обмін 

думками:«Обміняйтеся з 

товаришем інформацією про 

ступені злочинів в Україні та 

США та міру покарання за їх 

скоєння» 

Діалог-домовленість: «Ви –  

адвокат, який захищає особу,яка 

зазнала тілесних ушкоджень під 

час сварки. Обговоріть та 

домовтеся зі своїм підзахисним 

про суть позову» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, 

що ви слідчий. Переконайте 

злочинця розповісти всі деталі 

Підготуйте доповідь: 

«Порівняння кримінальних 

кодексів України та США» 

Діалог-розпитування: «Ви – 

адвокат, тому розпитайте у 

свого підзахисного всі 

обставини злочину, порадьте, 

що він має робити, щоб 

полегшити свій вирок, надайте 

рекомендації та пропозиції.» 

Домовтеся з його родичами, 

щоб вони взяли його на поруки‖ 

Діалог-дискусія: 

«Схарактеризуйте певне 

правопорушення (з позиції 

законодавства України / США / 

Великої Британії): злочин, 

делікт чи проступок» 
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злочину» 

20-21 Опис зовнішності 

злочинця.  

Складання «composite 

picture» and «photofit» 

Доповідь: «Розкажіть про основні 

риси, які треба вказати при описі 

злочинця» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, що 

Ви поліцейський, до якого 

звернувся громадянин, на якого 

скоєно напад. Розпитайте у 

потерпілого, де, коли і за яких 

обставин стався напад та як 

виглядав злочинець» 

Інтерв‘ю: «Уявіть, що Вас 

покликали на радіо. 

Проінформуйте громадян 

стосовно важливих пунктів 

опису злочинця (що є основним, 

що другорядним). Також 

поясніть різницю між 

композиційно-мальованим 

портретом та фотороботом» 

Доповідь: «Уявіть, що Ви 

поліцейський, який повернувся 

із-за кордону. Розкажіть 

колегам про те, як поліція 

(країна на вибір) працює в 

питаннях опису зовнішності 

злочинця» 

Діалог-дискусія: «Внесіть 

власні пропозиції стосовно 

покращення якості складання 

фотороботів/портретів 

злочинців» 

22 Оснащення 

правоохоронців 

Доповідь: «Основне спорядження 

поліції України» 

Діалог-обмін думками: 

«Обговоріть з товаришем 

ефективність та практичність 

основного спорядження поліції 

України» 

Доповідь: «Розкажіть про 

правила та умови застосування 

певних спецзасобів поліцією в 

Україні» 

Діалог-дискусія: «Уявіть, що Ви 

поліцейський, якого 

звинувачують у перевищенні 

службових обов‘язків. Доведіть, 

що Ви застосували зброю як 

Доповідь: ―Розкажіть про 

правила й умови застосування 

вогнепальної зброї поліцією в 

США‖ 

Діалог- обговорення: «Доведіть 

своєму товаришу, що 

законодавство США в питаннях 

застосування поліцією зброї та 

спецзасобів є більш гнучким, 
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останній захід примусу, 

оскільки була реальна загроза» 

аніж в Україні» 

23 Пошук зброї та наркотиків. Доповідь: «Розкажіть про 

поверхневий огляд людини» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, що 

Ви поліцейський, який патрулює 

вулицю. Один з пересічних Вам 

здається підозрілим. Зупиніть 

його та розпитайте, чи немає він 

заборонених предметів» 

 

Доповідь: «Розкажіть про 

правила огляду поліцією 

помешкань в США на предмет 

зброї чи наркотиків» 

Діалог-домовленість:«Уявіть, 

що Ви слідчий. Переконайте 

злочинця розповісти Вам всю 

інформацію та домовтеся про 

його подальший захист як 

свідка» 

Доповідь: «Уявіть, що Ви були 

на стажуванні у поліції США. 

Донесіть своїм колегам 

інформацію про випадки, в яких 

поліція має право діяти без 

ордеру на обшук» 

Діалог-дискусія: «Обговоріть, 

чи можливо внести такі правила 

в законодавство України та які 

б були наслідки» 

24 Масові заворушення Доповідь: «Розкажіть товаришу 

про техніки контролю за 

натовпом» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, що 

Ви шеф поліції. Розпитайте 

громадян про причини 

заворушення та застережіть від 

вчинення неправомірних дій» 

 

 

Діалог-розпитування: 

«Підготуйте звіт щодо 

неправомірних дій певних 

поліцейських під час масового 

заворушення. Попросіть їх 

пояснити свою поведінку та 

мотиви» 

 

Доповідь: «Підготуйте доповідь 

про роботу підрозділів поліції 

під час масових заворушень в 

США та Україні. Порівняйте» 

Діалог-обмін думками: «Уявіть, 

що Ви – правозахисник, а Ваш 

товариш – начальник поліції. 

Ви вважаєте, що заворушення 

краще вирішувати мирним 

шляхом у кабінетах, а він 



150 
 

переконаний, що лише 

рішучими діями та силою. 

Обміняйтесь досвідом та 

переконайте його, що мирний 

шлях краще» 

25 Права людини. Доповідь: «Розкажіть про основні 

права людини» 

Діалог-обмін думками: 

«Обговоріть з товаришем, чому 

не можна людину позбавляти її 

прав іщо може бути, якщо все-ж 

таки позбавити» 

Доповідь: «Розкажіть про 

порушення прав людини в 

Україні» 

Діалог-обмін думками: 

«Обговоріть з товаришем, в 

яких саме сферах та чому, на 

Вашу думку, відбувається 

порушення прав людини в 

Україні» 

Виступ: «Підготуйте доповідь 

про найобурливіші факти 

порушення прав людини в 

світі» 

Діалог-дискусія: «Обговоріть з 

колегами причини певних 

порушень та шляхиїх 

вирішення» 

26-27 Україна. Державний устрій 

України. 

Британія. Державний 

устрій Британії. 

Доповідь: «Розкажіть про основні 

гілки влади та їх функції в 

Україні та Британії» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, що 

Ви студент іншої держави. 

Розпитайте у Вашого 

українського товариша про 

Україну та її гілки влади» 

Доповідь: «Розкажіть про 

судову систему Британії» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, 

що Ви – помічник судді в 

Україні, який приїхав на 

конференцію в Британію. 

Розпитайте у Вашого нового 

колеги про суд присяжних в 

Доповідь: «Розкажіть своїм 

товаришам про «justice of peace 

or lay magistrates» 

Діалог-обмін думками: 

«Обговоріть з товаришем, чи 

мали би успіх в Україні «мирові 

суди». Відповідь аргументуйте» 
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 Британії (умови, категорії 

людей)» 

28-30 Галузі права. 

Сімейне право. 

Міжнародне право 

Доповідь: «Розкажіть своїм 

колегам, що таке сімейне право 

та між ким воно регулює 

відносини» 

Діалог-дискусія: «Чи варто 

укладати шлюбний контракт?» 

Доповідь: «Розкажіть своїм 

колегам про види міжнародного 

права, між ким і ким воно 

врегульовує відносини й чому 

воно таке важливе для світу» 

Діалог-розпитування: «Уявіть, 

що Ви громадянин, який 

розлучається. Розпитайте 

юриста про процедуру 

розірвання шлюбу та  процес 

розподілу майна» 

Підготуйте виступ на тему: 

«Галузі права». 

 

Діалог-дискусія: «Обговоріть з 

товаришем зміну до Сімейного 

кодексу з питань сплати 

аліментів. Визначте плюси та 

мінуситаких змін» 
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Отже, модель авторської методики складається з 30-и тематичних 

мікромодулів, у межах яких проектуються комунікативно-мовленнєві ситуації та 

використовуються певні тематичні групи лексики. Кожен мікромодуль 

забезпечується одним кейсом і, відповідно, має диференційований характер 

(диференціюються мовленнєві ситуації, функціональні типи мовлення, прагматичні 

функції висловлень, жанрова приналежність текстів для читання / аудіювання) у 

межах спільної теми, і усе це спричиняє диференціацію лексичних одиниць. 

 

Висновки до розділу 2 

Аналіз наукової літератури, анкетування серед фахівців-правознавців, 

моделювання процесу навчання дали можливість сформулювати такі висновки: 

1. Метою диференційованого навчання лексики в усному спілкуванні у 

майбутніх юристів на кінць першого курсу є формування лексичних знань і навичок, 

здатності та готовності застосовувати лексичні одиниці в ситуаціях фахового 

спілкування, так щоб студенти з початковим рівнем навченості А2 набули 

відповідних знань та навичок, які відповідають рівню В1+ (в окремих студентів В2), 

студенти з рівнем навченості В1 – знань та навичок, які відповідають рівню В2 (в 

окремих студентів В2+), студенти з рівнем навченості В2 – знань та навичок, які 

відповідають рівню В2+. 

2. Одиницями добору лексичного матеріалу стали: окреме слово 

(загальновживане, термінослово, термін), лексичне словосполучення (вільні 

фразеологічні сполуки та складені терміни),терміноконцепти. Для відбору 

лексичного мінімуму використано такі критерії: критерій урахування рідної мови, 

сполучуваності, семантичної цінності, багатозначності, словотворчої і стройової 

здатності, професійної спрямованості. Найважливішим критерієм ми визначаємо 

критерій ситуативності, відповідно до якого добору підлягають лексичні одиниці, 

які використовуються в комунікативній ситуації (відповідно до теми і змісту 

мовлення, прагматики, функціонального типу та стилю). 

Одиницею добору текстів визначено цілісний фаховий текст. Критеріями 

добору – цілісність, автентичність, професійна спрямованість, інформативність, 
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проблемність, врахування рівня мовної та професійної підготовки студентів, 

новизни, ситуативності. 

Диференціація текстів має, насамперед, відповідати навченості студентів. 

Длянавчання студентів, які мають на початку навчання рівень В1+, перевагу 

надаємо офіційно-діловим (гарантії, відмови, поруки, запиту та отримання 

інформації, інтерв‘ювання, випитування, поради, рекомендації, пропозиції) та 

науковим (доповідь, стаття) текстам, які розширюють та поглибллють фахові 

знання, містять нову інформацію. Для навчання студентів з рівнем навченості В1 

перевагу надаємо публіцистичним (стаття, доповідь, виступ) та офіційно-діловим 

(прохання, накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони) текстам, які дають 

елементарні фахові знання, що відповідають програмі вивчення фахових дисциплін, 

містять нову інформацію. Для студентів з рівнем навченості А2 – публіцистичним 

(стаття, повідомлення, доповідь, виступ) текстам, які надають елементарні фахові 

знання, що відповідають програмі вивчення фахових дисциплін, містять нову 

інформацію. 

3. Розроблено вправи і завдання, які складають зміст та структуру кейсів, 

диференційовано їх за рівнями навченості. Підсистема вправ ґрунтується на 

поетапності формування лексичних навичок (за С.Ф. Шатіловим): ознайомлення з 

новою лексикою (орієнтовний етап), на якому використовуємо перекладні та 

безперекладні способи семантизації лексичних одиниць; етап автоматизації дій 

студентів з новими лексичними одиницями активого словника 

(ситуативностереотипізуючий етап), на якому студенти виконують некомунікативні 

та умовно-комунікативні лексичні вправи; етап застосування (варіативно-

ситуативний етап), на якому відбувається комбінування лексичних навичок в уміння 

монологічного та діалогічного мовлення. 

4. Запропоновано модель авторської методики, яка охоплює диференційовані 

цілі та очікуваний результат навчання,суб‘єктів навчання; елементи навчання – 

мовні та мовленнєві; зміст навчання, підсистему вправ. Авторська методика 

складається з 30-и тематичних мікромодулів, у межах яких проектуються 

комунікативно-мовленнєві ситуації та використовуються певні тематичні групи 
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лексики. Кожен мікромодуль забезпечується одним кейсом і, відповідно, має 

диференційований характер (диференціюються мовленнєві ситуації, функціональні 

типи мовлення, прагматичні функції висловлень, жанрова приналежність текстів для 

читання/ аудіювання (у межах спільної теми, – усе це спричиняє диференціацію 

лексичних одиниць). Один мікромодуль розрахований на 12 годин – 6 годин 

самостійної роботи  і 6 годин аудиторної, відповідно, навчання лексики та говоріння 

охоплює 1/7 часового фонду, призначеного для навчання мови в цілому, що складає 

загалом 2,5 акад. години аудиторної роботи та 2, 5 акад. год. самостійної роботи. 

Результати другого розділу висвітлено в таких публікаціях [107; 111; 112; 113; 

114; 115]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ 

ПРАВОЗНАВЦІВ 

 

Третій розділ присвячено плануванню, підготовці та проведенню 

експерименту, розробленню критеріїв та норм оцінювання лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців; експериментально 

перевірено ефективність методики диференційованого формування названої 

компетентності та розроблено методичні передумови ефективного застосування 

авторської методики. 

 

3.1. Планування та підготовка експерименту. Розроблення критеріїв та 

норм оцінювання англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців 

 

Перевірка ефективності авторської методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавцівпотребує проведення методичного експерименту. 

Під експериментом розуміємо організовану для вирішення методичної 

проблеми спільну діяльність досліджуваних і експериментатора, невід‘ємними 

ознаками якої є: а) точна обмеженість у часі; б) наявність заздалегідь 

сформульованих гіпотез; в) план і організаційна структура, які є адекватними 

висунутим гіпотезам; г) можливість ізольованого врахування методичного впливу 

фактору, що досліджується; д) вимір початкового і підсумкового станів, 

релевантних до проблеми знань, навичок і вмінь, досліджуваних за критеріями, що 

відповідають специфіці й меті експерименту [33]. Крім цього, методичний 
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експеримент потребує визначення мети і завдань дослідження, добору учасників 

експерименту [23; 40; 73; 97; 98; 122; 148;149]. 

Мета експерименту полягає у перевірці ефективності методики 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-методу на основі 

визначених підходів, принципів навчання, дібраних навчальних матеріалів, 

підсистеми вправ, скомбінованої в кейси, у яких враховано початковий рівень 

навченості студентів. 

Відповідно до поставленої мети  було визначено завдання експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз для виявлення рівня сформованості 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх правознавців; 

на основі цього зрізу було виділено три диференційовані групи – з рівнем навченості А2, 

В1, В1+; 

2) підготувати навчальні матеріали (зокрема, дібрати лексичні одиниці, 

комунікативно-мовленнєві ситуації, тексти, розробити комплекси вправ та укласти 

їх у кейси), спланувати хід та організацію експерименту;  

3) організувати експериментальне навчання з використанням дібраних та 

структурованих матеріалів;  

4) провести проміжні зрізи для виявлення позитивної / негативної динаміки в 

навчанні лексики; 

5) провести підсумковий (післяекспериментальний) зріз для виявлення 

ефективності авторської методики; проаналізувати одержані результати та зіставити 

їх з результатами передекспериментального зрізу; 

6) зробити статистичні опрацювання одержаних даних експерименту, тим самим   

довести або спростувати ефективність  методики. 

Об’єктом дослідження в ході експерименту став процесс формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавців. 

Предметом дослідження стали: а) знання форми, семантики та функції 

лексичних одиниць, які складають словникових запас майбутніх правознавців: 
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загальнорозмовна лексика, що вживається в загальноприйнятих значеннях, яка 

використовується в різних комунікативних ситуаціях: кліше, вільні фразеологічні 

сполуки, які використовуються у мові права як стилістичні ознаки (наукового чи 

офіційно-ділового стилю), семантично спеціалізовані слова загальної мови 

(терміновані слова), загальнонаукові терміни (поняття, концепція, теорія, аналіз, 

система, гіпотеза), терміни із суміжних наук (особливо ті, що використовуються в 

межах галузевого права), терміни загальної юридичної практики, терміни з різних 

галузей права; б) навички вживання означених тематичних груп лексики в ситуаціях 

фахового усного спілкування майбутніх правознавців. Лексичні знання та навички 

було диференційовано відповідно до рівня навченості студентів. 

Тривалість експерименту була визначена нами  відповідно до розробленої в 

підрозділі 2.4 моделі авторської методики. Експеримент тривав 1 навчальний рік, 

складався з 30 мікромодулів, кожен з яких  охоплював 12 годин – 6 годин 

самостійної роботи  і 6 годин аудиторної. Разом 360 годин: відповідно, 180 годин 

самостійної роботи  і 180 годинаудиторної. Частка на формування лексичної 

компетентності в усному спілкуванні склала 1/7 від усієї кількості годин. 

На передекспериментальний, проміжний та підсумкові зрізи відводилося по 

4 години. Отже, у цілому тривалість експерименту складала 372 години. 

План та структура експерименту. Згідно з зазначеними нормами часу, 

подаємо план та структуру  методичного експерименту (таблиця 3.1.1) 

Таблиця 3.1.1 

Структура методичного експерименту 

 

№ Етапи 

експерименталь

ного 

дослідження 

Час 

проведення 

Кількість годин 

на 1 групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Передекспери- 

ментальний зріз 

вересень 

2017 р. 

4 години 1 

потік 

Виявлення рівня сформованості 

англомовної лексичної 

компетентності в усному 

спілкуванні у майбутніх 

правознавців. 

2. Експеримен- 

тальне навчання 

Вересень 

2017 – 

360 годин на 1 

групу 

3 Упровадження авторської 

методики у навчальний процес 
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травень 

2018 р. 

3. Проміжний зріз Кінець 

грудня 

2017. 

4 години на 1 

групу. 

3 Виявлення позитивної / 

негативної динаміки в 

диференційованому навчанні 

лексики 

4. Підсумковий 

зріз 

Червень201

8 

4 години на 1 

групу. 

3 Виявлення ефективності 

авторської методики в цілому. 

 

Гіпотеза експерименту. Аналіз теоретичних праць методики навчання 

іноземних мов, розроблені теоретичні засади диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавців та модель процесу цього навчання дозволили нам сформулювати 

гіпотезу: ефективність диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні у майбутніх правознавців буде високою за 

умов: об’єднання студентів у дифгрупи за рівнем навченості, визначення для 

кожної дифгрупи цілей, очікуваного результату навчання, кейсів (диференційованих 

за семантичними групами лексики, та комунікативно-мовленнєвими ситуаціями їх 

використання, текстами, вправами відповідно до рівня навченості та поставлених 

цілей); застосування моделі процесу навчання, яка охоплює 30 мікромодулів; 

організації навчального процесу на основі інтегративно-диференційованого, 

компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів. 

Добір учасників експерименту. В експерименті брали участь 65 студентів: 1 

ЕГ група (18 студентів) з рівнем навченості А2, 1 ЕГ група (26 студентів) з рівнем 

навченості В1, 1 ЕГ група (21 студент) з рівнем навченості В1+ першого курсу 

спеціальності «Право» Національної академії внутрішніх справ. 

Добір учасників експерименту відбувався у два етапи: 

1) за допомогою спеціально розроблених завдань, які було використано під 

час проведення передекспериментального зрізу, описаного в підрозділі 3.2; 

2) на основі результатів тесту було розподілено студентів за рівнем навченості 

та сформовано дифгрупи; студенти, які мали рівень навченості А1 і нижче (на 



159 
 

потоці їх виявилося 3 особи), а також студенти, які мали рівень навченості В2 (їх 

виявилося 4 особи) участі в експерименті не брали; 

Характер експерименту – базовий природний вертикальний відкритий [33]. 

Критерії та норми оцінювання лексичної компетентності в усному 

спілкуванні. Для реалізації експерименту, а також для виявлення його якісних та 

кількісних результатів необхідно визначитися з критеріями та нормами 

оцінювання. 

За основу обираємо критерії оцінювання лексичної компетентності, 

розроблені Ю.О. Семенчуком [120]: 

- відповідність вибраної лексичної одиниці ситуації мовлення;  

- граматична та фонологічна правильність використання лексики;  

- правильність та логічність сполучення слів між собою;  

- насиченість нових лексичних одиниць у висловлюваннях;  

- темп і швидкість вживання лексичних одиниць у мовленні. 

Професія майбутнього правознавця вимагає володіння термінологічною 

лексикою, яку в межах однієї розмовної теми не можна перевірити. До того ж 

зміст лексичної компетентності охоплює не лише навички, але й знання. Тому 

вважаємо доцільним визначити критерій правильності вживання форми слова та 

визначення його семантики (поза контекстом) в аспекті прагматичних відношень 

лексичних одиниць. Цей критерій орієнтований на перевірку словникового запасу 

студентів у цілому (не обмежено комунікативною ситуацією). 

У межах цього критерію було дібрано 100 слів, які належали до різних 

тематичних груп. У формі двомовного словникового диктанту (викладач диктував 

українською мовою, а студенти мали записати слово англійською) ми перевіряли 

знання цих слів. За кожне правильне слово студент одержував 0,2 бала. Таким 

чином, за означеним критерієм студенти набирали максимально 20 балів.  

У визначенні норм оцінювання за наступними критеріями ми орієнтувалися 

на «Навчальні програми з англійської мови», «Загальноєвропейські рекомендації 

з мовної освіти», а також на достатній коефіцієнт навченості, який складає 0,7 (за 

В.І. Безпальком) [12]. Тому умовно було обрано межу між 7 і 6 балами: 7 і вище 
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балів одержували студенти, лексичні помилки яких не впливали на ясність, 

змістовність, прагматику мовлення. 6 балів і нижче одержували студенти, якщо 

лексичні помилки вносили незрозумілість у їхні висловлення; при цьому 6-5 балів 

ставили тоді, коли лексичні помилки спричиняли локальні неточності та 

незрозумілості (наприклад, слова, фрагменту речення). 4 і менше бали – 

неточності та незрозумілості глобального характеру (цілих фрагментів 

повідомлення). 

Критерій відповідності вибраної лексичної одиниці ситуації мовлення 

передбачає використання термінологічних лексичних одиниць та термінованих слів 

відповідно до прагматичних, статусно-рольових характеристик комунікативно-

мовленнєвої ситуації монологічного чи діалогічного мовлення.  За цим критерієм 

студенти максимально одержували 10 балів за монологічне мовлення і 10 балів за 

діалогічне, якщо всі лексичні одиниці були вжиті відповідно до ситуації мовлення. 

9 балів студенти одержували, якщо допускали 1-2 лексичні помилки, які не 

відповідали меті висловлення, статусним ролям учасників спілкування, проте ці 

помилки були стилістичного характеру і не порушили комунікативного акту.8 балів 

– у мовленні студентів було допущено 3-4 помилки, які так само не порушили 

комунікативного акту. 7 балів – лексичні помилки спричинили окремі неточності в 

самій ситуації мовлення, проте не порушувалися комунікативний намір 

мовця,відповідність стилю мовлення, статусні ролі учасників комунікації, 

комунікативний акт відбувся. 6 балів – лексичні помилки (запас лексики) 

спричинили локальні неточностіпродукованого мовлення. Однак після низки 

уточнень співрозмовникам вдалося зрозуміти один одного. 5 балів – лексичні 

помилки виявилися такими, що значно спотворили зміст і смисл висловлення. 

4 бали  – лексичні помилки (запас лексики) спричинили здатність правильно 

висловлювати лише окремі фрагменти думки. 3 бали – запас лексики дозволяє лише 

висловити загальну думку. 1-2 бали – запас лексики дозволив сформулювати лише 

окремі фрази. Таким чином, за цим критерієм студенти одержували максимально 

20 балів (10 – за монологічне мовлення і 10 – за діалогічне). 
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Критерій граматичної та фонологічної правильності використання лексики 

характеризується правильним граматичним та фонологічним оформленням 

лексичних одиниць. За цим критерієм студенти одержували так само 10 балів за 

монологічне мовлення і 10 балів за діалогічне. 10 балів – фонологічні та граматичні 

помилки відсутні. 9 балів – 1-2 фонологічні та/чи граматичні помилки, які у цілому 

не вплинули на ясність змісту висловлювання. 8 балів – 3-4 фонологічних та/чи 

граматичних помилок, які не вплинули на зміст висловлення,  

7 балів – 5-7 фонологічних та / чи граматичних помилок, які не вплинули на 

зміст висловлення.   6 балів часті (8 і більше) фонологічні та / чи граматичні 

помилки, які не вплинули на зміст висловлення, 1-3 помилки, які призводять до 

неясності окремих слів, словополучень. 5 балів – мовлення містить незрозумілі 

речення через лексичні помилки. 4 бали – зрозумілим залишається близько 40% 

висловлень. 3 бали – мовлення через лексичні помилки є зрозумілим спорадично 

(приблизно на третину), 1-2 бали – зрозумілими є окремі речення. 

Таким чином, за цим критерієм студенти одержували максимально 20 балів 

(10 –  за монологічне мовлення і 10 – за діалогічне). 

Критерій правильності та логічності сполучення слів між собою орієнтований 

на перевірку навичок вживання лексичних одиниць у синтагматичних відношеннях. 

За цим критерієм студенти оцінювалися 10 балами. 10 балів – студенти не 

допускають жодної помилки в синтагматичних відношеннях лексичних одиниць. За 

кожні дві помилки ми знімали 1 бал. Так, 9 балів – 1-2 помилки, 8 балів – 3-4 

помтилки, 7 балів – 5-6 помилок. Зазначені вище помилки не впливали на 

змістовність і ясність мовлення у цілому. 6 балів  –7-8 помилок, що не впливають на 

якість мовлення, 1-3 помилки, що впливають на розуміння окремих речень. 5 балів – 

9-10 помилок, що не впливають на якість мовлення, лексичні помилки, що 

впливають на якість окемих фрагментів мовлення. 4 бали – зрозумілим залишається 

близько 40% висловлень. 3 бали – мовлення через лексичні помилки є зрозумілим 

спорадично (приблизно на третину), 1-2 бали – зрозумілими є окремі речення. 

Таким чином, за цим критерієм студенти одержували максимально 20 балів 

(10 – за монологічне мовлення і 10 – за діалогічне). 
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Критерій насиченості нових лексичних одиниць у висловлюваннях орієнтований 

на уникнення компенсаторних стратегій під час добору лексики в усному 

спілкуванні. За цим критерієм студенти оцінювалися 10 балами. 10 балів – студент 

вживає усі лексичні одиниці відповідно до потреб спілкування. 9 балів – допускає  

1 компенсаторну заміну, яка не порушує мети та змісту комунікації. 8 балів – 

2-3компенсаторні заміни, які так само непорушують мети та змісту комунікації. 

7 балів – 4-5 компенсаторних замін, які не вплинули на зміст висловлення, проте 

надали йому неточності, невідповідності стилю мовлення. 6 балів – 6-8 

компенсаторних замін, які роблять окремі фрагменти мовлення незрозумілими. 

5 балів – компенсаторні заміни спотворюють точність висловлення, мовлення 

містить цілі неясні фрагменти. 4 бали – компенсаторні заміни роблять зрозумілим 

близько 40% висловлювань. 3 бали – компенсаторні заміни роблять мовлення 

зрозумілим спорадично (на третину). 1-2 бали – зрозумілими є лише окремі 

висловлювання. 

Таким чином, за цим критерієм студенти одержували максимально 20 балів 

(10 – за монологічне мовлення і 10 – за діалогічне). 

Критерій темпу і швидкості вживання лексичних одиниць у мовленні. Цим 

критерієм перевіряли, наскільки міцно сформовані лексичні навички і як швидко 

студенти спроможні активізувати слово в оперативній пам‘яті. 10 балів   – темп 

мовлення достатньо швидкий, не виникає труднощів під час говоріння. 9 балів – 

студент робить вимушені паузи під час вимови 1-2 слів, проте самостійно згадує 

слова і продовжує мовлення далі, може використовувати 1 компенсаторну заміну, 

проте мовленнєвий потік не переривається. 8 балів – студент робить вимушені паузи 

під час вимови 3-5  слів, проте самостійно згадує слова або робить 2-3компенсаторні 

заміни і продовжує мовлення далі. 7 балів – студент робить вимушені паузи під час 

вимови 6 і більше слів, однак сам згадує слова і продовжує потік мовлення або 

використовує 4-5 компенсаторних замін, які не вплинули на зміст висловлення. 

6 балів – студент не може самостійно згадати окремі слова (1-3), тому користується 

сторонньою допомогою або робить 6-8 компенсаторних замін, які роблять окремі 

фрагменти мовлення незрозумілими. 5 балів – студент не може згадати 4-6 слів, 
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користується підказками викладача, однокурсників, підручником тощо;  

компенсаторних замін 7 і більше, що призводить до порушення точності, темпу 

мовлення. 4 бали – студент не може згадати кілька слів у реченні, що унеможливлює 

їх конструювання та виголошення; компенсаторні заміни роблять зрозумілим 

близько 40% висловлювань. 3 бали – студент може згадати слова і побудувати з них 

висловлення лише фрагментарно, користується підручником, записами під час 

говоріння, компенсаторні заміни роблять мовлення зрозумілим спорадично.1-2бали–

студент майже весь час користується підручником та записами під час говоріння, 

компенсаторні заміни роблять зрозумілими лише окремі висловлювання. 

Таким чином, за цим критерієм студенти одержували максимально 20 балів 

(10 – за монологічне мовлення і 10 – за діалогічне). 

Тож максимально один студент міг набрати 120 балів.  

Кількість виділених критеріїв зумовлена тим, що «будь-яка практична система 

контролю потребує обмеження кількості можливих категорій до прийнятного рівня» 

[44, с.193], яким є 4 або 5 категорій. Нами визначено 6 критеріїв.  

Критерій правильності вживання форми слова та визначення його 

семантики (поза контекстом) спрямований для виявлення рівня знань лексики, 

тоді як інші п‘ять критеріїв орієнтовані на перевірку лексичних навичок.  

Визначені вище критерії оцінювання рівня здатності та готовності вживати 

правничу лексику в усному монологічному та діалогічному мовленні дозволяють 

отримати повну картину студентських досягнень. 

 

3.2. Оцінка та інтерпретація отриманих результатів 

 

Як зазначалося в попередньому розділі, експеримент розпочався з 

передекспериментального зрізу. Метою цього зрізу було виявлення існуючого рівня 

сформованості англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавців, з метою створення диференційованих груп.  

Для цього було розроблено спеціальні завдання. 
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ЗАВДАННЯ №1 було орієнтоване на переклад слів з української мови 

англійською. Метою завдання було перевірити словниковий запас правничої лексики 

(поза контекстом) студентів. Кількість слів – 100 (найчастіше вживані слова в мові 

права). Слова було розподілено так, щоб список охоплював усі семантичні групи 

правничої лексики (по 20 слів): 

1. Загальновживані слова, вільні фразеологічні сполуки, які вживаються в мові 

права.  (property, serious bodily harm, detention, punishment, legal act, imprisonment, torture, 

legal consequences, to catch smb. red-handed, straw bond, to throw a book at smb., in due 

course of law, first offender, to remain clear, to meet conditions, death-case, yes-no 

questioning) 

2. Семантично спеціалізовані слова загальної мови (терміновані слова), 

загальнонаукові терміни (process, factor, dependence and interdependence, function, 

entity, plaintiff, prosecutor, defendandant, inviolability, obstacles, system, concept, theory, 

possession, analysis, synthesis, comparison, element, hypothesis, case). 

3. Терміни та терміновані слова загальної юридичної практики (bankruptcy, 

offense, contract, court, penalty, judge, article, fine, violation, claim, complaint, advocacy, 

state, citizenship, law, legal act, sovereignty, population, rule of law, taxes, court 

proceeding). 

4. Терміни з різних галузей права (alimony, adoption, child custody, 

deprivation of rights, marriage, employer, insurance, labor disputes, vacation, acclamation, 

refugees, extradition, deportation, implementation, peace treaty, corpus delicti, amnesty, 

intent, false arrest, action). 

5. Терміни із суміжних наук (expression, conflict, behavior, pshycis, bringing 

to smth., pshycological portrait, riot, government, customs, communication, legitimacy, 

migration, crowd, norms, revolution, genocide, democracy, corruption, monarchy, terror). 

За кожне правильно перекладене слово студенти одержували 0,2 бали. 

Відповідно, якщо студенти продемонстрували знання більше 75% лексики групи 1, 2 

(тобто  не менше 30 слів) або не менше 30 слів з усього списку, ми вважали, що такі 

студенти мають рівень А2. Якщо студенти  продемонстрували знання більше 75% 

лексики групи 1,2,3 (тобто  не менше 45 слів) або не менше 45 слів з усього 
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списку,ми вважали, що такі студенти мають рівень В1. Якщо студенти показали 

знання більше 90% лексики групи 1, 2, не менше 75% групи 3 і не менше 25% груп 

4 і 5 (тобто не менше 70 слів) або не менше 70 слів з усього списку,ми вважали, що 

такі студенти мають рівень В1+. Рівень В2 визначався, якщо студенти володіли не 

менше 90% слів з кожної групи. Рівень В2+ – 95% з кожної групи. 

ЗАВДАННЯ №2 було спрямоване на перевірку здатності використовувати 

правничу лексику в монологічному мовленні. Для цього студентам було 

запропоновано таке завдання: з-поміж поданих тем обрати ті, на які можете зробити 

повідомленняна 5-7 хвилин (без підготовки). Теми було розподілено так, щоб 

вони,по-перше, максимально об‘єднували певні семантичні групи лексики, по-друге, 

частина потребувала спеціальних правничих знань та спеціальної лексики, а частина 

не потребувала, по-третє, виявляли рівень лексичної компетентності в 

монологічному мовленні майбутніх правознавців. 

Перелік тем №1. Тему з цієї групи мали обрати студенти, які не мають 

спеціальної юридичної підготовки, спеціальних фахових знань. Для створення 

повідомлень на ці теми достатньо володіти загальновживаними словами, вільними 

фразеологічними сполуками, які вживаються в мові права, семантично 

спеціалізованими словами загальної мови (терміновані слова), загальнонауковими 

термінами, окремими термінами та термінованими словами загальної юридичної 

практики. Такий набір лексичних засобів відповідав рівню навченості студентів А2-

В1: залежно від обсягу висловлення, використання правничої лексики. Рівень А2 ми 

визначали, якщо повідомлення студента тривало близько 2 хвилин (не містило 

елементів роздуму, а відповідало функціональному стилю розповіді чи опису); 

використовувалася переважно загальнорозмовна лексика, були поодинокі терміни 

чи терміновані слова загальної юридичної практики. За критеріями граматичної та 

фонологічної правильності використання лексики;правильності та логічності 

сполучення слів між собою; за темпом і швидкістю вживання лексичних одиниць у 

мовленні студент одержував 7 і більше балів, а за критеріями відповідності вибраної 

лексичної одиниці ситуації мовлення; насиченості нових (фахових) лексичних 

одиниць у висловлюваннях – 5-6 балів, що є допустимою межею розуміння 
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висловлення (незрозумілості локального характеру). Останні два критерії 

передбачали оцінювання саме фахової лексики. А оскільки ця лексика інтегрована з 

фаховими знаннями, якими студенти ще не володіють на початку першого курсу, то 

ми знизили цей показник. Тож для рівня А2 було достатньо набрати 31 бал (із 50) за 

умов, що описані вище.  

Рівень В1 визначали, якщо повідомлення студента тривало близько 5 хвилин 

(не містило елементів роздуму: обґрунтування чи спростування), використовувалася 

загальнорозмовна лексика, загальнонаукові терміни, значно більше термінів чи 

термінованих слів загальної юридичної практики. За критеріями граматичної та 

фонологічної правильності використання лексики;правильності та логічності 

сполучення слів між собою; за темпом і швидкістю вживання лексичних одиниць у 

мовленні студент одержував 8 і більше балів, а за критеріями відповідності вибраної 

лексичної одиниці ситуації мовлення, насиченості нових (фахових) лексичних 

одиниць у висловлюваннях – 7  і більше балів (коли лексичні помилки та 

неточності не впливали на ясність, змістовність, прагматику мовлення). Тож для 

рівня В1 було достатньо набрати 38 балів (із 50) за умов, що описані вище.  

Перелік тем: 

Acquaintance /How to introduce yourself 

My studies 

Asking the way/Orientation in the city 

Parking rules 

State power in Ukraine 

How to describe a criminal 

Перелік тем №2 був орієнтований на виявлення рівня сформованості 

лексичної компетентності в усному спілкуванні на рівні В1-В1+.  

Рівень В1 студенти могли продемонструвати за таких умов: а) вони мають 

спеціальну юридичну підготовку (проте рівень мови не дозволяє стати на щабель 

В1+ і вище); б) вони не мають спеціальної юридичної освіти, проте цікавляться (як 

майбутні фахівці, які свідомо прийшли до вибору професії) окремими аспектами 

правничої діяльності. Тому ці студенти можуть обрати одну з тем і підготувати 
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доповідь до 5 хвилин (без аргументації), використовуючи загальнорозмовну 

лексику, загальнонаукові терміни, терміни чи терміновані слова загальної 

юридичної практики. Рівень В1 за цим блоком тем визначався за умови, що студент 

за темпом і швидкістю вживання лексичних одиниць у мовленні одержував 7 і 

більше балів, а за відповідністю вибраної лексичної одиниці ситуації 

мовлення,насиченістю нових (фахових) лексичних одиниць у висловлюваннях – 5-6 

балів, разом 31 бал (із 50) за умов, що описані вище. 

Рівень В1+ студенти могли продемонструвати за таких умов: а) вони мають 

спеціальну юридичну підготовку; б) використовують переважно терміни загальної 

юридичної практики, термінованіслова, окремі терміни з різних галузей права, 

терміни із суміжних наук. Повідомлення триває  близько 7 хвилин. Студенти здатні 

обґрунтовувати, доводити, спростовувати свої думки.Рівень В1+ за цим блоком тем 

визначався за умови, що студент набрав не менше 7 балів за кожним критерієм, 

використав описані вище групи лексики, мовлення мало ознаки аргументативного. 

Перелік тем: 

State power in GB and the USA 

Police equipment 

Car accidents / Road spot check / Reasons of car crashes 

Theft and Robbery: main differences 

Art heist 

Larceny and pilfering 

Shoplifting 

Burglary 

Assault and battery 

First aid 

Serious bodily harm 

Перелік тем №3 був орієнтований на перевірку здатності використовувати 

терміни з різних галузей права, терміни із суміжних наук, що відповідало рівню В2, 

В2+: 

Branches of law (public and private law) 
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International law: public and private 

Family law: alimony, paternity, child custody, adoption 

Basic human rights 

Violations of human rights 

White collar crimes 

Riots/ techniques of crowd control 

Drug and weapon seizures 

Рівень В2 ми визначали, якщо студенти обирали тему з цього блоку 

,використовували всі групи правничої лексики, мовлення мало ознаки аргументації,  

вживали окремі терміноконцепти в образно-понятійному значенні, за всіма 

критеріями одержували не менше 7 балів (разом 35 балів).  

Рівень В2+ визначали, якщостуденти обирали тему з цього 

блоку,використовували всі групи правничої лексики, мовлення мало ознаки 

аргументації, вживали окремі терміноконцепти, за всіма критеріями одержували 8 і 

більше балів, 40 балів (із 50). 

ЗАВДАННЯ №3 передбачало перевірку здатності та готовності 

використовувати правничу лексику в діалогічному мовленні. Студентам так само 

було запропоновано 3 переліки тем. 

У межах переліку №1 було сформульовано такі завдання: 

Ask your friend about his/her future job as a lawyer. 

Discuss with your groupmate advantages and disadvantages of legal education. 

Imagine that you‘re a foreigner and your friend is a police officer. You got lost, so 

ask the right way. 

Imagine that you‘re a police officer and your groupmate is a tourist. He was 

assaulted by strangers. Ask him about the offenders (their description) and give some 

advices.  

Перший перелік був орієнтований на виявлення рівня А2 та В1. Були залучені 

ті ж самі критерії та норми оцінювання, що й для монологічного мовлення. 
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Перелік тем №2 був орієнтований на виявлення рівня сформованості 

лексичної компетентності в усному спілкуванні на рівні В1-В1+. Були залучені ті ж 

самі критерії та норми оцінювання, що й для монологічного мовлення. 

Студентам було поставлено такі завдання:  

Discuss with your groupmate the possibility to study at the Police Academy abroad. 

Find out the pros and cons of such studying. 

Imagine that your friend is a police constable from London. Ask him about the 

typical working day of a police officer.  

You‘re preparing the report on police training. Discuss with your groupmate 

common and disctinctive features in this process. 

Your friend believes that the main reason of car accidents is alcohol. Convince him 

that alcohol isn‘t of such a great importance as multitasking, distracted driving and road 

conditions. 

You‘re preparing a thesis about crimes and liability. Share your point of view with a 

groupmate about the reasons of crime. 

Imagine that you‘re an investigator. Try to convince a criminal to tell you the details 

of that robbery.  

Imagine that you have a possibility to perform in the public administration. Discuss 

with the local authorities your proposals towards spot road checks. 

Discuss with your partner the degrees of severity of crimes in Ukraine and the USA. 

Imagine that you‘re an attorney. Try to convince your client to tell you truth about 

that crime. 

Перелік тем №3 був орієнтований на виявлення рівня сформованості 

лексичної компетентності в усному спілкуванні на рівні В2-В2+. Були залучені ті ж 

самі критерії та норми оцінювання, що й для монологічного мовлення. Завдання для 

діалогічного мовлення: 

Discuss with your groupmate why the American law connected with the activity of 

the police is more flexible than Ukrainian.  

You‘re making an article to the local newspaper about human rights violations. 

Share your opinion with your editor about the main problems of such a phenomenon. 
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Discuss with your colleague the latest changes in the Penal Code related to the issue 

of sexual assault and harassment. Find out the legal consequences of such changes. 

You‘re talking with your foreign friend who is the British police officer. Try to 

explain him why it‘s prohibited to search a building without a warrant in Ukraine. 

Imagine that‘s you‘re an attorney. Ask your client about the details of the crime, 

give him some legal advices and recommendations about his further actions.  

You‘re a journalist who‘d like to find out the main violations of human rights in 

India. Make an interview with the local police chief and ask the most vulnerable and tricky 

questions. 

You‘re a famous lawyer. You have some ideas how to improve the matters of child 

custody and adoption. Express your point of view to the local journalist and try to 

convince public authorities that your ideas will lead to the tangible changes. 

Imagine that you‘re an attorney. Your client was attacked by a drunk neighbor. Try 

to convince your client that it‘s better to resolve the matter without a trial. 

You‘re a prosecutor. The trial is very hard, so you need to conduct a cross 

examination of the main witness. Ask him/her about the chronology of that day. 

Imagine that you‘re a judge in the city court. Explain your decision to the defendant 

and make everything clear. 

Отже, якщо студент обирав тему для монологічного та діалогічного мовлення 

з переліку 1, його мовлення тривало не менше 2 хвилин, він використовував 

переважно загальнорозмовну лексику, поодинокі терміни чи терміновані слова 

загальної юридичної практики, при цьому за всіма критеріями набрав не менше 68 

балів, при цьому за критеріями 2,5 – не менше 5 балів, за критеріями 3,4,6 (табл. 

3.2.1) – не менше 7 балів, за критеріями 1 – 6 балів, ми вносили його до групи з 

рівнем навченості А2. Ми обрали 18 таких студентів. 

Якщостудент обрав тему з переліку№1, але повідомлення його тривало 

близько 5 хвилин, використовувалася загальнорозмовна лексика, загальнонаукові 

терміни, значно більше термінів чи термінованих слів загальної юридичної 

практики, якщо за всіма критеріями він набирав 85 і вище балів, при цьому за 
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критеріями  3,4,6 (табл. 3.2.1) одержував 8 балів, за критеріями 2,5 – 7 балів,за 

критерієм 1 – 9 балів. 

Якщо студент обирав тему з переліку №2, повідомлення тривало до 5 хвилин 

(без аргументації), була використана загальнорозмовна лексика, загальнонаукові 

терміни, терміни чи терміновані слова загальної юридичної практики, якщо за всіма 

критеріями набирав не менше 71 бала, при цьому за критеріями 3,4,6 (табл. 3.2.1) 

одержував 7 балів,  за критеріями 2,5 – не менше 5 балів, за критерієм 1 – 9 балів, ми 

вносили його до групи з рівнем навченості В1. Ми обрали 26 таких студентів. 

Якщо студент обирав тему з переліку №2, його повідомлення тривало близько 

7 хвилин, використовував переважно терміни загальної юридичної практики, 

термінослова, окремі терміни з різних галузей права, терміни з суміжних наук, 

повідомлення мало ознаки обґрунтування, спростування, доведення тощо, якщо за 

всіма критеріями набирав 84 і вище бали, при цьому за критеріями 2-6 – 7 балів і 

більше, а за критерієм 1 – 14балів, ми вносили його до групи з рівнем навченості 

В1+. Таких студентів ми обрали 21. 

Якщо студент обирав тему з переліку, який не відповідав здатності та 

готовності продукувати мовлення, викладач давав такому студенту тему, яка є 

посильною для нього (з іншого списку). 

Якщо студент обирав тему з переліку №3 і при цьому використовував всі 

групи правничої лексики, мовлення мало ознаки аргументації,  вживав окремі 

терміноконцепти в образно-понятійному значенні, за критеріями 2-6 одержав не 

менше 7 балів, за критерієм 1 – 18 балів (а в сумі 88 і більше), ми вважали, що він 

має рівень В2. Якщо ж студент обирав тему з переліку №3, вільно оперував 

міжгалузевими правничими термінами та термінами суміжних наук, за критеріями 

2-6 одержав 8 балів, за критерієм 1 – 19, а в сумі – 99 і більше, ми вважали, що він 

має рівень В2+. 

У таблиці 3.2.1 подано зведені результати, які визначають наявність певного 

рівня навченості. 
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Таблиця 3.2.1 

Зведені результати, які визначають наявність певного рівня навченості 

 

 Критерії оцінки 

  

 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 

  Монологічне мовлення Діалогічне мовлення   

А2 6+ 5 7 7 5 7 5 7 7 5 7 68-

108,8 

0,29 

В1 9+ 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 85-

113,8 

0,45 

В1 5 7 7 5 7 5 7 7 5 7 71-

113,8 

В1+ 14+ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84-

117,8 

0,62 

В2 18+ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 88-

118,8 

0,83 

В2+ 19+ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99-

120 

1.0 

 

1. Критерій правильності вживання форми слова та визначення його 

семантики (поза контекстом).  

2. Критерій відповідності вибраної лексичної одиниці ситуації мовлення. 

3.Критерій граматичної та фонологічної правильності використання лексики. 

4. Критерій  правильності та логічності сполучення слів між собою. 

5. Критерій насиченості нових лексичних одиниць у висловлюваннях . 

6. Критерій темпу і швидкості вживання лексичних одиниць у мовленні. 

7. Разом (нижня межа суми балів). 

8. Відносний коефіцієнт, на який множимо кількість балів. 

Такий діапазон балів, які студенти  можуть одержати, вказує на певні 

суперечності. Адже за результатами ми бачимо, що студент, обравши тему з 

переліку 1 (розраховану на рівень навченості А2), може за загальною кількістю 
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балів «обігнати» студента, що обрав тему з переліку 3 (розраховану на рівень В2+). 

Така ситуація унеможливлює застосування методів математичної статистики.  

Для уникнення цієї проблеми нами запропоновані відносні коефіцієнти. Так, 

наприклад, результати студента, який обрав тему з переліку 1 і має за іншими 

критеріями рівень А2, множимо на коефіцієнт 0,29. Відповідно, 108,8х0,29=31,55. 

Таким чином, він з максимально можливим результатом зможе одержати за 

загальною шкалою лише 31,55 бала і не зможе «обійти» студента, який має 

найнижчий результат В1 (71 бал). Результати студента, який обрав тему з переліку 1 

або 2 і має за іншими критеріями рівень В1, множимо на коефіцієнт 0,45. Відповдно, 

113,8х0,45=51,21 – таку максимальну кількість балів він зможе набрати. 

Результати передекспериментального зрізу подані в таблиці 3.2.2. 

Таблиця 3.2.2 

Результати передекспериментального зрізу 

 ЕГ1(А2) 

 

ЕГ2(В1) 

 

ЕГ3(В1+) 

Можливий діапазон балів (з 

урахуванням відносного 

коефіцієнта) 

19,72-31,55 

 

31,95-51,21 52,08-73,04 

Середній бал (з 

урахуванням відносного 

коефіцієнта) 

23,63 39,21 58,84 

 

Отже, результати передекспериментального зрізу дали можливість виявити 

початковий рівень навченості, а також розподілити студентів за диференційованими 

підгрупами. 

Наступним етапом було експериментальне навчання, яке тривало 

15 мікромодулів, після цього було проведено проміжний зріз. 

Проміжний зріз проводився за темами пройдених модулів (відповідно до 

моделі в підрозділі 2.4). 

Студентам так само було запропоновано схожі з передекспериментальним 

зрізом завдання: 

Завдання №1. Translate the words given below into English (100 words): 
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1) звання, залік, заочна форма навчання, спеціальність, персонал, 

поліцейський підрозділ, ознайомлення, інструкції, опитування, свідчення, суд, 

головний штаб, узбіччя, дорожньо-транспортна пригода, будівля, пішохід, 

відповідальність, дорожня перешкода, дозвіл, приховування, 2) злочинець, суддя, 

проступок, право, обов‘язок, адміністративна відповідальність, дорожня служба, 

фізична особа, справа, правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, 

позбавлення волі, заходи безпеки, превентивні заходи, публічний порядок, свідок, 

потерпілий, збитки, майно, шкода, 3) злочин, покарання, вища юридична освіта, 

опитування свідків, закон, стаття, пішохід, дорожній рух, людський чинник, 

державне управління, громадський порядок, слідство, зобов‘язання, заява, юридична 

допомога, склад злочину, експерт-криміналіст, суб‘єкт, безпека, медична допомога, 

4) крадіжка, пограбування, кримінальна відповідальність, штраф, проступок, допит, 

розслідування, згода, намір, незаконне проникнення, напад, тілесні ушкодження, 

поранення, тяжкі тілесні ушкодження, завдана шкода, опір, дорожній знак, 

випробувальний термін, виправна установа, замах, 5) звіт, умови праці, відпустка, 

поведінка, переляк, страх, залякування, емоційний стан, загроза, етика, травма, 

поріз, вогнепальна рана, фізичні сліди, зміщення, втрата кінцівки, вплив, 

витривалість, психіка, риси характеру. 

Завдання №2. Speak on the topic. Завдання передбачало перевірку здатності 

та готовності використовувати правничу лексику в монологічному мовленні. 

Завдання №3. Ask your friend about … Share your opinion with your 

groupmate …… Make an interview with …. Discuss the following topic with your 

friend ….. Convince your groupmate that …..Завдання передбачало перевірку 

здатності та готовності використовувати правничу лексику в діалогічному мовленні. 

Перелік №1 був орієнтований на виявлення рівня навченості А2 та В1. Зразки 

завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re the best cadet of the National Academy of Internal Affairs. You‘re invited to 

the Conference dedicated to the police service. Tell about your studies and why you 

decided to choose such profession. 

You‘re a police officer. You‘re invited to the NYPD. Make a short report on the 

working day of our police. 

You‘re the best rally driver. You‘re invited to the local radio in order to tell about 
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the rules of driving and how to perform on the road well. 

Imagine that you‘re a doctor who‘s going to the local university to the conference 

«Car accidents». Prepare short information about the first aid and the rules of behavior in 

stressful situations. 

Imagine that you‘re an interviewer. Your guest is a famous lawyer. Ask him about 

the most popular types of theft in Ukraine. Discuss the results. 

You‘re a forensic expert. You‘re asked to give a lecture to the students of the local 

legal college on the topic of «Description of a person». Make up the list of the most 

important features you should mention. 

Перелік 2 був орієнтований на на виявлення рівня навченості В1 та В1+. 

Зразки завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re a police chief giving a briefing. Tell about the plenary powers of the police 

officers and the legal grounds for using some special equipment by police forces. 

Explain to your groupmate that «assault» and «battery» are absolutely different 

crimes. 

You‘re a lecturer. Explain to the students the difference between «common 

assault»and «aggravated assualt». Give some clear examples.  

You‘re preparing to the exam with your counterpart. Ask him to tell you about the 

degrees of crime in the USA and then tell him about the Ukrainian degrees. 

You‘re making a report to the Ukrainian police officers about how to search drugs 

and weapons. Explain them the rules and give concise instructions. 

Перелік 3 був орієнтований на виявлення рівня навченості В2 та В2+. Зразки 

завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re going to the International criminal court as a representative from Ukraine. 

Make up a report on the most gruesome violations of human rights in Iran. Ask your 

international partners to give a hand of help to the citizens. 

Discuss with your groupmate the difference between international public and 

international private law.  

Imagine that you‘re going to divorce with your wife. Ask your attorney about the 

procedure of the divorce and division of your marital property. 

Discuss with your friend different types of the court. Try to distinguish the 

difference between the «bench trial» and the «jury trial». Tell your friend about the 
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procedure of a jury selection. 

Make up a comment on the European court decision towards the problem of human 

trafficking.  

Результати студентів оцінювалися за тими ж самими критеріями, що й під час 

передекспериментального зрізу. Так само вводився відносний коефіцієнт. 

Результати першого проміжного зрізу наводяться в таблиці 3.2.2. 

Таблиця 3.2.2 

Результати проміжного зрізу 

 ЕГ1(А2) 

18 осіб 

 

ЕГ2(В1) 

26 осіб 

ЕГ3(В1+) 

21 особа 

Разом 

Середній бал (з урахуванням  

відносного коефіцієнта) 

46,91 65,37 83,57  

Кількість осіб з рівнем А2 3 - - 3 

Кількість осіб з рівнем В1 6 7 - 13 

Кількість осіб з рівнем В1+ 8 6 6 20 

Кількість осіб з рівнем В2 1 10 5 16 

Кількість осіб з рівнем В2+ - 3 10 13 
 

Отже, як бачимо, в усіх диференційованих групах спостерігається позитивна 

динаміка в лексичній компетентності в усному спілкуванні.  

Для підтвердження достовірності позитивної динаміки результатів 

дослідження скористаємося методом Т-Вілкоксона. 

Т-критерій Вілкоксона – непараметричний статистичний критерій, який 

використовується для зіставлення показників у двох різних умовах на одній і тій же 

вибірці досліджуваних. Він дозволяє виявити не лише направленість змін, але й 

їхню вираженість. З його допомогою визначається, чи є зміщення показників в 

якомусь одному напрямі більш інтенсивним, ніж в іншому. 

Алгоритм підрахунку критерію Т-Вілкоксона (за О.Сидоренко) 

1. Скласти список експериментованих  у довільному порядку. 

2. Обчислити різницю між індивідуальними значеннями у другому і першому 

замірах. Визначити, що буде вважатися «типовими» зміщеннямиі сформулювати 

відповідні гіпотези. 
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3. Перевести різниці в абсолютні величини і записати їх окремою 

колонкою,стовпцем. 

4.Прорангувати абсолютні величини різниць, надаючи меншому значенню 

менший ранг. Перевірити чи збіглася отримана сума з розрахунковою. 

5. Відмітити ранги, які відповідають «нетиповому» напрямку. 

6. Підрахувати суму цихрангів за формулою: 

Т=ΣRr, де Rr – рангове значення зсувів з більш рідкісним знаком. 

7. Знайти критичне значення Т для заданного nза таблицею. Якщо  Темп.менше 

або рівне Ткрит., зміщення у «типовий» бік за інтенсивністю достовірно вище. 

Для методу Т-Вілкоксона оперують гіпотезами: 

H0: Між показниками, одержаними в різних умовах (під час, перед 

експериментальним зрізом та під час проміжного зрізу), існують лише випадкові 

розбіжності. 

H1: Між показниками, одержаними в різних умовах (під час, перед 

експериментальним зрізом та під час проміжного зрізу), існують закономірні 

розбіжності. 

Обчислення результатів 

Складання списку експериментованих ЕГ1. Обчислення різниці між 

індивідуальними значеннями у другому і першому замірах. Визначення, що буде 

вважатися «типовими» зміщеннями і сформулюванням відповідних гіпотез. 

 

  результат-1   результат-2 різниця 

Абсолютне 

значення 

Ранговий 

номер 

різниці 

Бе-ль 20,59 Бе-ль 35,73 15,14 15,14 6 

Г-ць 24,476 Г-ць 40,59 16,114 16,114 8 

Ку-ва 23,49 Ку-ва 59,892 36,402 36,402 16 

Ма-юк 23,896 Ма-юк 59,148 35,252 35,252 14 

Мо-з 24,418 Мо-з 39,24 14,822 14,822 5 

Ол-ик 24,418 Ол-ик 35,91 11,492 11,492 4 

Пов-ій 21,054 Пов-ій 56,172 35,118 35,118 13 

Про-ко 25,288 Про-ко 74,866 49,578 49,578 18 
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Сі-кий 23,026 Сі-кий 40,14 17,114 17,114 9 

Сту-к 23,432 Сту-к 57,66 34,228 34,228 12 

Філ-ва 22,678 Філ-ва 61,008 38,33 38,33 17 

Фрі-ер 22,91 Фрі-ер 21,808 -1,102 1,102 1 

Цир-ік 24,766 Цир-ік 23,026 -1,74 1,74 2 

Ше-ль 24,998 Ше-ль 58,404 33,406 33,406 11 

Шин-к 22,504 Шин-к 58,032 35,528 35,528 15 

Шаф-о 26,042 Шаф-о 55,056 29,014 29,014 10 

Шу-єв 25,578 Шу-єв 41,49 15,912 15,912 7 

Ю-ас 21,866 Ю-ас 26,332 4,466 4,466 3 

Σ= 171 

 

Сума рангів з нетиповим напрямом: 

Т=ΣRr, Т=1+2=3 

Визначення критичних значень: 

 

Отже, Темп. (3)<Ткрит. 0,05(47).Приймається гіпотеза Н1, Н0відхиляється. Рівень 

лексичної компетентності студентів ЕГ1 зазнав позитивних змін після проведення 

експериментального навчання упродовж першого семестру (результати 

передекспериментального зрізу нижчі за результати проміжного зрізу).Складання 

списку експериментованих ЕГ2.Обчислення різниці між індивідуальними 

значеннями у другому і першому замірах. Визначення, що буде вважатися 

«типовими» зміщеннями і формулювання відповідних гіпотез. 

  
результат-

1  

результат-

2 
різниця 

Абсолютне 

значення 

Ранговий 

номер 

різниці 

Ба-ка 36,54 Ба-ка 58,528 21,988 21,988 13 

Ба-сь 39,33 Ба-сь 75,53 36,2 36,2 18 

Ва-да 36,45 Ва-да 35,1 -1,35 1,35 2 

Ва-ова 40,95 Ва-ова 100,4 59,45 59,45 24 

Вдо-ко 41,94 Вдо-ко 80,012 38,072 38,072 20 

Во-люк 41,58 Во-люк 61,008 19,428 19,428 10 

Ге-а 34,92 Ге-а 38,07 3,15 3,15 4 
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Ги-к 41,67 Ги-к 104,8 63,13 63,13 26 

Ді-шко 38,34 Ді-шко 76,858 38,518 38,518 21 

Ка-нко 41,31 Ка-нко 75,364 34,054 34,054 14 

Кл-нко 42,21 Кл-нко 78,02 35,81 35,81 17 

Ко-із 36,72 Ко-із 40,68 3,96 3,96 5 

Лан-ий 40,05 Лан-ий 37,98 -2,07 2,07 3 

Ле-нко 36,09 Ле-нко 57,288 21,198 21,198 11 

Ма-нко 38,43 Ма-нко 79,846 41,416 41,416 23 

Ме-нко 36,27 Ме-нко 35,1 -1,17 1,17 1 

На-ець 37,44 На-ець 58,9 21,46 21,46 12 

Па-ова 40,32 Па-ова 56,668 16,348 16,348 9 

Па-юк 38,7 Па-юк 77,854 39,154 39,154 22 

Пе-кий 41,04 Пе-кий 75,198 34,158 34,158 15 

Ра-нюк 42,48 Ра-нюк 79,846 37,366 37,366 19 

Са-нко 39,24 Са-нко 54,684 15,444 15,444 8 

Со-лик 44,01 Со-лик 105 60,99 60,99 25 

Та-вич 39,96 Та-вич 74,534 34,574 34,574 16 

Тк-ук 35,01 Тк-ук 39,78 4,77 4,77 7 

То-ят 38,52 То-ят 42,57 4,05 4,05 6 

Σ= 351 

Сума рангів з нетиповим напрямом: 

Т=ΣRr, Т=1+2+3=6 

 

Визначення критичних значень: 

 

Отже, Темп. (6)<Ткрит. 0,05(110).Приймається гіпотеза Н1, Н0відхиляється. Рівень 

лексичної компетентності студентів ЕГ2 зазнав позитивних змін після проведення 

експериментального навчання упродовж першого семестру (результати 

передекспериментального зрізу нижчі за результати проміжного зрізу).Складання 

списку експериментованих ЕГ3. Обчислення різниці між індивідуальними 

значеннями у другому і першомузамірах.  

Визначення, що буде вважатися «типовими» зміщеннями і формулювання 

відповідних гіпотез. 



180 
 

 

результат-

1  

результат-

2 
різниця 

Абсолютне 

значення 

Ранговий 

номер 

різниці 

Ба-ак 60,884 Ба-ак 55,304 -5,58 5,58 6 

Б-ль 54,188 Б-ль 79,182 24,994 24,994 11 

Бі-ач 62,372 Бі-ач 100,2 37,828 37,828 12 

Бо-ва 59,52 Бо-ва 61,628 2,108 2,108 4 

Бо-ок 55,18 Бо-ок 103,8 48,62 48,62 21 

Ва-ий 59,768 Ва-ий 83,83 24,062 24,062 10 

Го-нь 56,42 Го-нь 102 45,58 45,58 20 

Доб-й 59,768 Доб-й 59,148 -0,62 0,62 1 

Др-на 64,48 Др-на 103 38,52 38,52 14 

Дуб-й 59,024 Дуб-й 61,008 1,984 1,984 3 

Дя-ва 59,148 Дя-ва 101,4 42,252 42,252 17 

Єф-ва 58,28 Єф-ва 74,866 16,586 16,586 7 

Ки-ла 53,816 Ки-ла 74,202 20,386 20,386 8 

Ко-ць 61,752 Ко-ць 100,2 38,448 38,448 13 

Ков-о 60,264 Ков-о 101 40,736 40,736 16 

Коз-к 60,14 Коз-к 103,2 43,06 43,06 19 

Ма-р 59,644 Ма-р 81,506 21,862 21,862 9 

Ма-ко 57,04 Ма-ко 54,312 -2,728 2,728 5 

На-ий 60,388 На-ий 101 40,612 40,612 15 

Он-ук 58,776 Он-ук 101,6 42,824 42,824 18 

Ром-в 54,932 Ром-в 53,94 -0,992 0,992 2 

 

Сума рангів з нетиповим напрямом: 

Т=ΣRr, Т=1+2+5+6=14 

Визначення критичних значень: 

 

Отже, Темп. (14)<Ткрит. 0,05(67). Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Рівень 

лексичної компетентності студентів ЕГ3 зазнав позитивних змін після проведення 

експериментального навчання упродовж першого семестру (результати 

передекспериментального зрізу нижчі за результати проміжного зрізу). 
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Таким чином, в усіх трьох ЕГ спостерігається позитивна динаміка. Проте 

кваліфікованої більшості (тобто 2/3) з очікуваними результатами (для ЕГ1 – 

В1+(В2), для ЕГ2 – В2 (В2+), для ЕГ3 – В2+) після першого семестру не вдалося 

досягнути в жодній із груп. Так, у ЕГ1 рівнівВ1+(В2) досягли 50% осіб, в ЕГ2 

рівнівВ2 (В2+) досягли 50% осіб, в ЕГ3 рівняВ2+ досягли 46,7% студентів.  

У другому семестрі продовжилося експериментальне навчання відповідно до 

моделі авторської методики. 

Наприкінці ІІ семесту було проведено підсумковий зріз. 

Студентам так само було запропоновано схожі з попереднім зрізом завдання: 

Завдання №1. Перекласти 100 слів з української мови англійською: 

1)транспортний засіб, підстава, вимоги, право, свободи, порушення, 

оснащення, вилучення, санкція, легкозаймисті речовини, майно, майнова шкода, 

жорстокість, погрози, залякування, держава, устрій, суд, адвокатура, заворушення; 

2) анкета, делікт, експертиза, вимушена зупинка, огляд транспортного засобу, 

перехрестя, головна дорога, дорожні роботи, міст, дорожні умови, обгін, пішохід, 

пішохідний перехід, смуга руху, узбіччя, дійсна шкода, діяння, ордер, злісна 

непокора, вилучення; 3) питальник, боротьба зі злочинністю, превентивні заходи, 

опитування, спостереження, випадок, громадська безпека, запобігання, скарга, 

позов, подружжя, спільне майно, судочинство, провадження, порушення договору, 

громадянин, договір, майно, фізична особа, юридична особа; 4) умисне вбивство, 

напад, побої, замах, насильницькі дії, розкрадання, мотив злочину, алкогольне 

сп‘яніння, амністія, напад, арешт, вибухові пристрої, провина, конфіскація, 

насильство, умисел, посягання на життя, покарання, опір, превенція; 5) агресія, 

адаптація, аморальність, суб‘єкт, взаємодія, віктимізація, динаміка, інтерв‘ю, 

інтуїція, комунікація, конфлікт, особистість, виховання, поведінка, зріст, фоторобот, 

етика, психологія, перша медична допомога, психічний стан. 

Завдання №2. Speak on the topic.Завдання передбачало перевірку здатності та 

готовності використовувати правничу лексику в монологічному мовленні. 

Завдання №3.Ask your friend about … Share your opinion with your 

groupmate …… Make an interview with …. Discuss the following topic with your 

friend ….. Convince your groupmate that …..Завдання передбачало перевірку 
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здатності та готовності використовувати правничу лексику в діалогічному мовленні. 

Перелік №1 був орієнтований на виявлення рівня навченості А2 та В1. Зразки 

завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re invited to the conference. Introduce yourself and tell about your life as a 

cadet. 

You‘re invited to the former school. Tell pupils about your studies at the Academy 

and your typical day. 

You‘re a tourist. Your bag was stolen. Ask for a help in the local police station. 

You‘re a cadet of the police academy in Ukraine. Your friend is going to enter the 

police academy in Ontario. Tell him the main criteria for applicants in Ukraine and ask 

your friend about Canadian requirements. 

You‘re going to pass exams in order to obtain a driver‘s license. Ask your colleague 

about the main rules of parking.  

Перелік 2 був орієнтований на виявлення рівня навченості В1 та В1+. Зразки 

завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re going to take part in the international conference. Make up a report on the 

preparation of police officers in Ukraine and Canada. 

You‘re a lawyer, who was invited to the local TV programme. Tell people about the 

key elements of the burglary. Point out the types of breaking in. 

Imagine that you‘re a driver. You were fined because of the incorrect parking. Have 

a small talk with the police officer and try to prove that there were no violations. 

You‘re going to the lecture. Prepare a report on the white collar crime. Tell about 

the key elements of this offense. 

You‘re an attorney. Your client was wounded in the night brawl. Give him useful 

legal advices and discuss the matter of the issue. 

Перелік 3 був орієнтований на виявлення рівня навченості В2 та В2+. Зразки 

завдань (для діалогічного та монологічного мовлення): 

You‘re going to meet foreign police authorities in Kiev. Make up with a responsible 

person the precise plan of your meeting. (directions, places of interest, etc.) 

You‘re going to the conference. Dwell upon the types of robbery, point out the key 
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elements and explain such concepts as «nature ofweapon involved» and «the nature of 

injuries involved». 

You‘re an attorney. Try to prove innocence of your client to the prosecutor, who‘s 

trying to hang this case on your client. 

You‘re a police commander. You‘re invited to the local newspaper in order to 

comment on new rules of parking in Ukraine. Clarify all the statements to the public. 

You‘re making a research for the future conference. Ask your foreign colleague 

about the Penal Code of the USA. Then compare it with Ukrainian one. 

Результати підсумкового (післяекспериментального) зрізу наведено в      

таблиці 3.2.3. 

Таблиця 3.2.3 

Результати підсумкового (післяекспериментального) зрізу 

 ЕГ1(А2) 

18 осіб 

 

ЕГ2(В1) 

26 осіб 

ЕГ3(В1+) 

21 особа 

Разом 

Середній бал (з урахуванням відносного 

коефіцієнту) 

58,44 82,37 95,07  

Кількість осіб з рівнем А2 2 - - 2 

Кількість осіб з рівнем В1 3 2 - 5 

Кількість осіб з рівнем В1+ 10 3 2 15 

Кількість осіб з рівнем В2 3 14 4 21 

Кількість осіб з рівнем В2+ - 7 15 22 
 

Отже, як бачимо в усіх диференційованих групах спостерігається позитивна 

динаміка в лексичній компетентності в усному спілкуванні.  

У кінці навчального року нам вдалося досягнути очікуваних результатів у 

кваліфікованої більшості студентів у всіх трьох ЕГ.Так, у ЕГ1 рівнівВ1+(В2) 

досягли 72% осіб, в ЕГ2 рівнівВ2 (В2+) досягли 80% осіб, в ЕГ3 рівняВ2+ досягли 

71% студентів. 

Для доведення того, що розбіжності в динаміці (градації) результатів 

передекспериментального, проміжного та післяеккспериментального зрізів у ЕГ є 

достовірними, скористаємося методом однофакторного дисперсійного аналізу, який 
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використовується у дослідженнях зміни результативної ознаки під впливом зміни 

умов або градацій фактора. 

Виділяємо гіпотези: 

Н0 – розбіжності в динаміці (градації) результатів передекспериментального, 

проміжного та післяеккспериментального зрізів у ЕГ є випадковими.  

Н1 – розбіжності в динаміці (градації) результатів передекспериментального, 

проміжного та післяекспериментального зрізів у ЕГ є закономірними. 

Проведемо розрахунки результатів ЕГ1. 

 

 

T T
2
 

 

T T
2
 

 

T T
2
 

   Бе-ль 20,59 423,9481 

 

35,73 1276,6329 

 

57,288 3281,915 

   Г-ць 24,476 599,0746 

 

40,59 1647,5481 

 

62,372 3890,266 

   Ку-ва 23,49 551,7801 

 

59,892 3587,051664 

 

64,232 4125,75 

   Ма-юк 23,896 571,0188 

 

59,148 3498,485904 

 

58,652 3440,057 

   Мо-з 24,418 596,2387 

 

39,24 1539,7776 

 

41,49 1721,42 

   Ол-ик 24,418 596,2387 

 

35,91 1289,5281 

 

64,108 4109,836 

   Пов-ій 21,054 443,2709 

 

56,172 3155,293584 

 

83 6889 

   Про-ко 25,288 639,4829 

 

74,866 5604,917956 

 

76,526 5856,229 

   Сі-кий 23,026 530,1967 

 

40,59 1647,5481 

 

40,14 1611,22 

   Сту-к 23,432 549,0586 

 

57,66 3324,6756 

 

64,976 4221,881 

   Філ-ва 22,678 514,2917 

 

61,008 3721,976064 

 

86,652 7508,569 

   Фрі-ер 22,91 524,8681 

 

21,808 475,588864 

 

26,042 678,1858 

   Цир-ік 24,766 613,3548 

 

23,026 530,196676 

 

25,926 672,1575 

   Ше-ль 24,998 624,9 

 

58,404 3411,027216 

 

65,348 4270,361 

   Шин-к 22,504 506,43 

 

58,032 3367,713024 

 

61,876 3828,639 

   Шаф-о 26,042 678,1858 

 

55,056 3031,163136 

 

67,456 4550,312 

   Шу-єв 25,578 654,2341 

 

41,49 1721,4201 

 

61,008 3721,976 

   Ю-ас 21,866 478,122 

 

26,332 693,374224 

 

44,91 2016,908 n= 18 

 Cума 425,43 180990,7 

 

844,954 713947,2621 

 

1052,002 1106708 N= 54 

 Сума 2322,386 

   

            

 

SSфакт.=
1
/n∙∑T

2
c–

1
/N∙(∑xj)

2
= 11323,36541 
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SSзаг.= ∑x
2

j –
1
/N∙(∑xj)

2
 

 

20134,09641 

      

 

SSвип. = SSзаг. –SSфакт. =  8810,731004 

      

 

dfфакт. =  

 

3–1 = 2 

      

 

dfзаг. = N–1 =  

 

54–1=5 53 

      

 

dfвип. = dfзаг.– dfфакт.=  54–2= 51 

      

 

MS факт. = SS факт./df факт.= 5661,682704 

      

 

MSвип. = SSвип./dfвип.  

 

172,7594315 

      

 

Fемп. = MS факт./MSвип.  

 

32,77206145 

      

             

(де Tc— суми індивідуальних значень за кожною з умов; ∑T
2

c— сума 

квадратів сумарних значень за кожною з умов; с – кількість умов;n — кількість 

учасників експерименту у кожній групі; N — загальна кількість індивідуальних 

значень; (∑xj)
2 

— квадрат суми індивідуальних значень; 
1
/N∙(∑xj)

2 
— константа, яку 

треба обчислити із кожної суми квадратів; xj— кожне індивідуальне значення). 

Визначимо критичні значення F для df1 = 2; df2 =51. 

Fкр. (2,51)= 
3,18 (р≤0,05) 

5,06 (р≤0,01). 

 

Отже, Fемп.(32,77206145)>Fкр., тому гіпотезаH0 відхиляється, а гіпотеза Н1 

приймається. 

Таким чином, статистично доведено, що позитивна динаміка в ЕГ1 була 

зафіксована під час усіх зрізів. 

Проведемо розрахунки результатів ЕГ2. 

 

 
T T2 

 
T T2 

 
T T2 

  
Ба-ка 

36,54 1335,172 

 

58,528 3425,526784 

 

83,498 6971,916 

  
Ба-сь 

39,33 1546,849 

 

75,53 5704,7809 

 

106 11236 

  
Ва-да 

36,45 1328,603 

 

35,1 1232,01 

 

37,53 1408,501 

  
Ва-ова 

40,95 1676,903 

 

100,4 10080,16 

 

111,4 12409,96 

  
Вдо-ко 

41,94 1758,964 

 

80,012 6401,920144 

 

102,4 10485,76 
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Во-люк 
41,58 1728,896 

 

61,008 3721,976064 

 

86,652 7508,569 

  
Ге-а 

34,92 1219,406 

 

38,07 1449,3249 

 

55,552 3086,025 

  
Ги-к 

41,67 1736,389 

 

104,8 10983,04 

 

112 12544 

  
Ді-шко 

38,34 1469,956 

 

76,858 5907,152164 

 

82,668 6833,998 

  
Ка-нко 

41,31 1706,516 

 

75,364 5679,732496 

 

77,024 5932,697 

  
Кл-нко 

42,21 1781,684 

 

78,02 6087,1204 

 

108 11664 

  
Ко-із 

36,72 1348,358 

 

40,68 1654,8624 

 

57,288 3281,915 

  
Лан-ий 

40,05 1604,003 

 

37,98 1442,4804 

 

78,02 6087,12 

  
Ле-нко 

36,09 1302,488 

 

57,288 3281,914944 

 

80,012 6401,92 

  
Ма-нко 

38,43 1476,865 

 

79,846 6375,383716 

 

84,826 7195,45 

  
Ме-нко 

36,27 1315,513 

 

35,1 1232,01 

 

38,61 1490,732 

  
На-ець 

37,44 1401,754 

 

58,9 3469,21 

 

80,51 6481,86 

  
Па-ова 

40,32 1625,702 

 

56,668 3211,262224 

 

85,49 7308,54 

  
Па-юк 

38,7 1497,69 

 

77,854 6061,245316 

 

79,514 6322,476 

  
Пе-кий 

41,04 1684,282 

 

75,198 5654,739204 

 

106,8 11406,24 

  
Ра-нюк 

42,48 1804,55 

 

79,846 6375,383716 

 

79,016 6243,528 

  
Са-нко 

39,24 1539,778 

 

54,684 2990,339856 

 

79,348 6296,105 

  
Со-лик 

44,01 1936,88 

 

105 11025 

 

115,6 13363,36 

  
Та-вич 

39,96 1596,802 

 

74,534 5555,317156 

 

74,534 5555,317 

  
Тк-ук 

35,01 1225,7 

 

39,78 1582,4484 

 

55,428 3072,263 n= 26 

То-ят 
38,52 1483,79 

 

42,57 1812,2049 

 

83,996 7055,328 N= 78 

Сума 
1019,52 1039421 

 

1699,618 2888701,346 

 

2141,716 4586947 

  Сума 4860,854 

  

 

SSфакт.=
1
/n∙∑T

2
c–

1
/N∙(∑xj)

2
= 24580,86915 

     

 

SSзаг.= ∑x
2

j –
1
/N∙(∑xj)

2
 

 

40769,94317 

     

 

SSвип. = SSзаг. –SSфакт. =  16189,07402 

     

 

dfфакт. =  

 

3–1 = 2 

     

 

dfзаг. = N–1 =  

 

78–1= 77 

     

 

dfвип. = dfзаг.– dfфакт.=  77–2= 75 

     

 

MS факт. = SS факт./df факт.= 12290,43457 

     

 

MSвип. = SSвип./dfвип.  

 

215,8543203 

     

 

Fемп. = MS факт./MSвип.  

 

56,9385619 
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Визначимо критичні значення F для df1 = 2; df2 =75. 

Fкр. (2,75)= 
3,12 (р≤0,05) 

4,90 (р≤0,01). 

 

Отже, Fемп.(56,9385619)>Fкр., тому гіпотеза H0 відхиляється, а гіпотеза Н1 

приймається. 

Таким чином, статистично доведено, що позитивна динаміка в ЕГ2 була 

зафіксована під час усіх зрізів. 

Проведемо розрахунки результатів ЕГ3. 

 

 

T T
2
 

 

T T
2
 

 

T T
2
 

  
Ба-ак 

60,884 3706,861 

 

55,304 3058,532416 

 

76,028 5780,257 

  
Б-ль 

54,188 2936,339 

 

79,182 6269,789124 

 

105 11025 

  
Бі-ач 

62,372 3890,266 

 

100,2 10040,04 

 

105,2 11067,04 

  
Бо-ва 

59,52 3542,63 

 

61,628 3798,010384 

 

80,51 6481,86 

  
Бо-ок 

55,18 3044,832 

 

103,8 10774,44 

 

115 13225 

  
Ва-ий 

59,768 3572,214 

 

83,83 7027,4689 

 

110,8 12276,64 

  
Го-нь 

56,42 3183,216 

 

102 10404 

 

105 11025 

  
Доб-й 

59,768 3572,214 

 

59,148 3498,485904 

 

74,534 5555,317 

  
Др-на 

64,48 4157,67 

 

103 10609 

 

107,8 11620,84 

  
Дуб-й 

59,024 3483,833 

 

61,008 3721,976064 

 

55,304 3058,532 

  
Дя-ва 

59,148 3498,486 

 

101,4 10281,96 

 

104,4 10899,36 

  
Єф-ва 

58,28 3396,558 

 

74,866 5604,917956 

 

99,8 9960,04 

  
Ки-ла 

53,816 2896,162 

 

74,202 5505,936804 

 

102,6 10526,76 

  
Ко-ць 

61,752 3813,31 

 

100,2 10040,04 

 

104 10816 

  
Ков-о 

60,264 3631,75 

 

101 10201 

 

103 10609 

  
Коз-к 

60,14 3616,82 

 

103,2 10650,24 

 

107,4 11534,76 

  
Ма-р 

59,644 3557,407 

 

81,506 6643,228036 

 

75,696 5729,884 

  
Ма-ко 

57,04 3253,562 

 

54,312 2949,793344 

 

108,6 11793,96 

  
На-ий 

60,388 3646,711 

 

101 10201 

 

101,4 10281,96 

  
Он-ук 

58,776 3454,618 

 

101,6 10322,56 

 

101,4 10281,96 n= 21 

Ром-в 
54,932 3017,525 

 

52,7 2777,29 

 

53,072 2816,637 N= 63 
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Сума 
1235,784 1527162 

 

1755,086 3080326,867 

 

1996,544 3986188 

  Сума                                                                  4987,414 

  

 

 

SSфакт.=
1
/n∙∑T

2
c–

1
/N∙(∑xj)

2
= 14392,57636 

     

 

SSзаг.= ∑x
2

j –
1
/N∙(∑xj)

2
 

 

23058,48277 

     

 

SSвип. = SSзаг. –SSфакт. =  8665,906411 

     

 

dfфакт. =  

 

3–1 = 2 

     

 

dfзаг. = N–1 =  

 

63–1= 62 

     

 

dfвип. = dfзаг.– dfфакт.=  62–2= 60 

     

 

MS факт. = SS факт./df факт.= 7196,288179 

     

 

MSвип. = SSвип./dfвип.  

 

144,4317735 

     

 

Fемп. = MS факт./MSвип.  

 

49,82482735 

      

Визначимо критичні значення F для df1 = 2; df2 =60. 

Fкр. (2,60)= 
3,15 (р≤0,05) 

4,98 (р≤0,01). 

 

Отже, Fемп.(49,82482735)>Fкр., тому гіпотеза H0 відхиляється, а гіпотеза Н1 

приймається. 

Таким чином, статистично доведено, що позитивна динаміка в ЕГ3 була 

зафіксована під час усіх зрізів. 

Отже, в усіх трьох ЕГ спостерігалася позитивна динаміка у набутті 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні. 

На етапі підсумкового зрізу лише 4 особи обрали теми з переліку 1, 16 осіб – з 

другого переліку і 43 особи з третього переліку. 

Варто також наголосити, якщо на початку експериментального навчання 

кількість студентів з рівнем навченості А2 складала 18 осіб (з 60-и 

експериментованих), то на кінець навчання з рівнем А2 лишилося лише 2 студенти. 

З рівнем В1 було на початку навчання 26 студентів, на кінець стало 5, при чому у 

групі ЕГ1 (А2) такого рівня набули 3 особи (що свідчить про позитивну динаміку), а 
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в групі ЕГ2 (В1) на незмінному рівні В1 лишилися 2 особи. Рівня В1+ набули 10 

студентів ЕГ1 (А2), 3 студенти ЕГ2(В1), лишилися на тому самому рівні – 2 особи з 

ЕГ3 (В1+). Натомість рівня В2 набула 21 особа: 3 особи з групи ЕГ1 (А2), 14 осіб з 

групи ЕГ2(В1), 4 особи з групи ЕГ3 (В1+). Рівня В2+ набули 22 особи: 7 осіб з групи 

ЕГ2(В1), 15 осіб з групи ЕГ3 (В1+). 

Отже, у ході експерименту вдалося довести, що методика диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в усному мовленні ефективна за 

умов об‘єднання студентів у дифгрупи за рівнем навченості, визначення для кожної 

дифгрупи цілей, очікуваного результату навчання, кейсів (диференційованих за 

семантичними групами лексики, та комунікативно-мовленнєвими ситуаціями їх 

використання, текстами, вправами відповідно до рівня навченості та поставлених 

цілей); застосування моделі процесу навчання, яка охоплює 30 мікромодулів; 

організації навчального процесу на основі інтегративно-диференційованого, 

компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів. 

 

3.3. Методичні передумови ефективності диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців 

 

Ефективність авторської методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців залежить від низки методичних передумов, які можна сформулювати, 

змоделювавши процес навчання та експериментально перевіривши  розроблену 

методику. 

Тож першою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

проведення на початку навчання діагностики англомовних лексичних знань та 

навичок в усному спілкуванні, а також створення на основі діагностики 

диференційованих груп. 

Для проведення діагностики рекомендуємо застосовувати рівневі тести, тобто 

орієнтовані на диференційоване виявлення рівня лексичної компетентності в усному 
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спілкуванні. Враховуючи те, що студенти першого курсу навчалися в школах, де по-

різному викладалася англійська мова – звичайні заклади середньої освіти (рівень 

стандарту); профільні ліцеї, гімназії з поглибленим вивченням правничих предметів 

(випускники цих закладів освіти мають вищий рівень володіння іноземною мовою, а 

також мають певні фахові знання); спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії з 

філологічним профілем, тобто з поглибленим вивченням іноземної мови, – рівень 

лексичної компетентності (в правничому дискурсі) є різним. Тому рекомендуємо 

укладати тестові завдання з трьох блоків-завдань: 

Блок завдань № 1 – містить загальновживані слова, вільні фразеологічні сполуки, 

які вживаються в мові права (20 слів), семантично спеціалізовані слова загальної мови 

(терміновані слова), загальнонаукові терміни (20 слів), терміни та терміновані слова 

загальної юридичної практики (20 слів), терміни з різних галузей права (20 слів), 

терміни із суміжних наук (20 слів). Такий розподіл лексики дозволяє перевірити не 

лише словниковий запас студентів, але й виявити їхню здатність здійснювати усне 

спілкування на різних фахових рівнях – від породження простих висловлень, де 

вистачає звичайного життєвого досвіду, до продукування фахових монологів та 

діалогів, які здійснюються лише шляхом інтегрування мовленнєвих навичок та 

вмінь з фаховими знаннями. Залежно від того, яким обсягом лексики володіє 

студент, буде визначатися його вихідний рівень. Для подолання бар‘єру А2, як 

показало експериментальне навчання, достатньо, щоб студент володів 30% цього 

списку (зокрема, загальновживаними словами, вільними фразеологічними сполуками, 

які вживаються в мові права, термінами та термінованими словами загальної 

юридичної практики). Для подолання бар‘єру В1 студенти повинні виявити знання 

не менше 45%цього списку (до попереднього переліку додаються  ще й терміни 

загальної юридичної практики). Рівень В1+ визначається знанням не менше 70% 

лексики. Рівень В2 – 90%, В2+ – 95%. Таким чином, рівні В2 та В2+ передбачають 

володіння термінами з різних галузей права та термінами із суміжних наук, що не 

обмежує тематично майбутнього фахівця в усному спілкуванні. 

Рівневість завдання 2 (перевірка здатності використовувати правничу лексику 

в монологічному мовленні) та завдання 3 (перевірка здатності використовувати 



191 
 

правничу лексику в діалогічному мовленні) має визначатися переліком тем та 

ситуацій мовлення, які відповідають рівням А2, В1, В1+, В2, В2+. Тому 

рекомендуємо групувати теми за трьома рівнями-переліками (які відповідають  

А2/В1, В1/В1+, В2/В2+). Так, перелік 1 містить теми, розкриття яких не потребує 

спеціальної юридичної підготовки, а також фахової правничої лексики (студентам 

достаньо володіти лексичними одиницями права, що вживаються у повсякденному 

мовленні), які мотивують до продукування розповідей та описів тривалістю до 2 хв., 

діалогів – розпитувань, обміну думками. Перелік 2 має містити теми та ситуції, які 

мотивують так само до продукування розповідей та описів, діалогів – розпитувань, 

обміну думками, домовленості тривалістю 5 хв., але студент при цьому 

використовує значно більше термінів чи термінованих слів загальної юридичної 

практики. Перелік 3 містить теми та ситуації, які мотивують до використання різних 

груп лексики, зокрема термінами з різних галузей права та термінами із суміжних 

наук; студент при цьому здатний продукувати розповідне, описове, аргументативне 

мовлення до 7 і більше хвилин. 

Для оцінювання рівня навченості рекомендуємо використовувати 10-бальну 

шкалу за всіма критеріями (відповідність вибраної лексичної одиниці ситуації 

мовлення; граматична та фонологічна правильність використання лексики; 

правильність та логічність сполучення слів між собою; насиченість нових лексичних 

одиниць у висловлюваннях; темп і швидкість вживання лексичних одиниць у 

мовленні), при цьому достанім для набуття певного рівня вважати 7 балів – саме 

такою кількістю балів оцінюємо мовлення, у якому лексичні помилки не створюють 

локальних та глобальних порушень змісту, смислу та прагматики.  

Завершальною стадією діагностики англомовних лексичних знань та навичок 

в усному спілкуванні є створення диференційованих груп та регулювання їхнього 

складу, що є другою передумовою ефективності авторської методики. Об‘єднання 

студентів у дифгрупи створює можливість  кожному студентові обирати 

індивідуальну траєкторію навчання, уникати дискомфорту перед однокурсниками, 

які володіють мовою на рівень вище, успішно набувати відповідних знань та 

навичок, одержувати позитивні результати, що сприяє підвищенню мотивації до 
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навчання. Склад груп рекомендуємо не змінювати до кінця першого семестру. Після 

проведення відповідного зрізу (який так само складається із трьох блоків-завдань) 

варто переглянути склад груп. Так, студентів групи з вихідним рівнем навченості 

А2, якщо вони сягають рівня В1+, рекомендуємо переводити до групи, студенти якої 

мали на початку рівень В1, а студентів, які досягли рівня В2 та В2+, – до групи, 

студенти якої мали на початку навчального року  рівень В1+.Такі зміни у складі 

груп дозволять створити для навчання студентів оптимальні умови. 

Третьою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

диференційоване планування цілей,  змісту навчання та очікуваного результату. 

Для кожної групи визначаємо окремі цілі, мінімальні та максимальні вимоги до 

результатів навчання. У цьому ми рекомендуємо орієнтуватися на кількість годин, 

передбачувану ЗЄР для переходу студента з одного рівня на ішний 

(200  астрономічних годин), а також на індивідуальні здібності студентів до 

вивчення мови. Власне, це підтвердили й результати експерименту. Так,  у групі з 

початковим рівнем навченості А2 рівня лексичної компетентності в усному 

спілкуванні на очікуваному рівні В1+ набули 10 із 18 осіб і тільки 3 – рівня В2. 

Рівня В2+ у цій групі не набув жоден студент. У групі з початковим рівнем 

навченості В1 рівня лексичної компетентності в усному спілкуванні на очікуваному 

рівні В2 набули 14 із 26 осіб і тільки 7 – рівня В2+.  У групі з початковим рівнем 

навченості В1+ рівня лексичної компетентності в усному спілкуванні на 

очікуваному рівні В2+ набули 15 осіб із 21.  Під час планування цілей навчання для 

кожної групи варто підходити диференційовано щодо добору лексики для кожної 

групи. Під час визначення лексичних груп рекомендуємо спиратися на таку ієрархію 

їх засвоєння: опанування структурно простих мовних одиниць має передувати 

складним; опанування загальнорозмовної, загальнонаукової лексики, 

нетермінологічних фразеологічних сполук, термінів та термінованих слів загальної 

юридичної практики має передувати термінам з різних галузей права та термінам з 

суміжних наук. 

Оскільки у своїй юридичній практиці майбутні фахівці будуть часто 

оперувати правничими концептами, рекомендуємо терміноконцепти включити до 
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змісту навчання, однак підходити до їх вивчення так само диференційовано: 

спочатку студенти мають опанувати образно-поняттєвий компонент семантики 

терміноконцепту, потім – знаннями слотів, які репрезентують загалом декларативні 

та процедурні знання, і насамкінець – знання специфічних слотів, які репрезентують 

відмінності в правових системах України та англомовних країн. 

Для реалізації методики диференційованого навчання рекомендуємо 

здійснювати добір лексичних одиниць, а також друкованих та аудіо-, відеотекстів на 

основі критеріїв, описаних у підрозділі 2.2.  

Четвертою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

створення та упровадження в навчальний процес диференційованих кейсів та 

диференційованих варіантів завдань у межах одного кейсу. 

Диференціації підлягають лексичні одиниці, які подаються в кейсах, друковані 

тексти та аудіовідеотексти (за ступенем автентичності та лексичним наповненням), 

комунікативні-мовленнєві ситуації, які мотивують студентів до використання 

певних груп лексики в монологічному та діалогічному мовленні, а також 

враховують рівень мовно-мовленнєвої підготовки  студентів та їхньої фахової 

готовності до продукування відповідних текстів.  

Для того, щоб студенти могли набувати лексичних знань та навичок 

відповідно до своїх здібностей до вивчення мови та щоб був перманентний розвиток 

лексичної компетентності, рекомендуємо запроваджувати диференційовані варіанти 

матеріалів та завдань до них у межах одного кейсу.Внутрішня варіативність кейсів 

передбачає наявність у них лексики, текстів та комунікативно-мовленнєвих 

ситуацій, орієнтованих на різні рівні. Так, у групі з початковим рівнем навчності А2 

варіативні  кейси розроблялися починаючи з 8 мікромодуля – 1-ий варіант кейсу 

орієнтований на формування лексичної компетентності на рівень В1, а 2-ий варіант 

– на рівень В1+/В2. У групі з початковим рівнем навченості В1 варіативні  кейси так 

само розроблялися, починаючи з 8 мікромодуля, у двох варіантах – 1-йваріант кейсу 

орієнтований на формування лексичної компетентності на рівень В1+, а 2-ий варіант 

– на рівень В2/В2+. У групі з початковим рівнем навчності В1+ варіативні  кейси так 

само розроблялися, починаючи з 8 мікромодуля, у двох варіантах – 1- ий варіант 
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кейсу орієнтований на формування лексичної компетентності на рівень В2, а 2-ий 

варіант – на рівень В2+. 

Така варіативність дозволила кожному студентові обирати власну, посильну 

йому, траєкторію навчання. А результатом такого навчання стала диференціація 

знань та навичок студентів уже на кінець першого семестру. У кінці другого 

семестру кількість студентів з різними рівнями навченості ще збільшилася. 

П’ятою передумовою ефективності авторської методики визначаємо 

тривалість навчання. Як показали результати експерименту, у кваліфікованої 

більшості вдалося досягнути очікуваних результатів (на 1-1,5 рівня вищих) лише на 

кінець 2-ого семестру, за умови, що загальна тривалість навчання склала 180 

аудитоних і 180 позааудиторних годин. 

Шостою передумовою ефективності методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності є рефлексія студентів, яка 

виявлялася: а) у самооцінці та самоаналізі власних результатів навчання, б) у виборі 

посильних варіантів комунікативно-мовленнєвих ситуацій, текстів у межах одного 

кейсу.  

Сьомою передумовою ефективності авторської методики є організація процесу 

навчання на засадах інтегративно-диференційованого, компетентнісного, 

комунікативно-діяльнісного підходів, а також з дотриманням низки принципів, 

описаних у підрозділі 1.3. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Третій розділ нашого дослідження був присвячений опису експерименту, 

який тривав 1 навчальний рік, складався з 30 мікромодулів, кожен з яких  охоплював 

12 годин – 6 годин самостійної роботи  і 6 годин аудиторної. Разом 360 годин: 

відповідно, 180 годин самостійної роботи  і 180 годинаудиторної. Частка на 

формування лексичної компетентності в усному спілкуванні склала 1/7 від усієї 

кількості годин. Мета експерименту полягала у перевірці ефективності методики 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-методу на основі 
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визначних підходів, принципів навчання, дібраних навчальних матеріалів, 

підсистеми вправ, скомбінованої в кейси, у яких ураховано початковий рівень 

навченості студентів. В експерименті взяли участь 65 студентів: 1 ЕГ група 

(18 студентів) з рівнем навченості А2, 1 ЕГ група (26 студентів) з рівнем навченості 

В1, 1 ЕГ група (21 студент) з рівнем навченості В1+ першого курсу спеціальності 

«Право» Національної академії внутрішніх справ. 

Для оцінки результатів експерименту було застосовано такі критерії: 

відповідність вибраної лексичної одиниці ситуації мовлення; граматична та 

фонологічна правильність використання лексики; правильність та логічність 

сполучення слів між собою; насиченість нових лексичних одиниць у 

висловлюваннях; темп і швидкість вживання лексичних одиниць у мовленні, 

правильність вживання форми слова та визначення його семантики (поза 

контекстом) в аспекті прагматичних відношень лексичних одиниць.  Для 

оцінювання результатів студентів ми скористалися 120-бальною шкалою,а також 

було введено коефіцієнт відносності з тим, щоб вибудувати ієрархію студентів, 

враховуючи не лише кількісні показники, але й якісні (які комунікативно-

мовленнєві ситуації мовлення вони обирали, які тематичні блоки лексики 

використовували, з якими текстами працювали); таким чином, студенти, рівень 

навченості яких відповідав А2 (навіть з максимально можливим балом – 108), не 

могли в загальному рейтингу обігнати студента, компетентність якого відповідала 

рівню В1 з мінімальною кількістю балів – 71 балом. Пороговим балом (за шкалою 

10 балів за кожним критерієм (крім окремих на етапі передекспериментального 

зрізу), який визначав наявність певного рівня навченості у студентів, було 7 балів 

і вище. Саме за 7 балами був закріплений такий рівень лексичної компетентності, 

який робив зміст, смисл та прагматику мовлення зрозумілим, без локальних та 

глобальних пробілів. 

2. Результатом експериментального навчання стало те, що кількість студентів 

з рівнем навченості А2 складала 18 осіб (з 65-и експериментованих), то на кінець 

навчання з рівнем А2 лишилося лише 2 студенти. З рівнем В1 було на початку 

навчання 26 студентів, на кінець стало 5, при чому у групі ЕГ1(А2) такого рівня 
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набули 3 особи (що свідчить про позитивну динаміку), а в групі ЕГ2(В1) на 

незмінному рівні В1 лишилися 2 особи. Рівня В1+ набули 10 студентів ЕГ1(А2), 

3 студенти ЕГ2(В1), лишилися на тому самому рівні – 2 особи з ЕГ3(В1+). 

Натомість рівня В2 набула 21 особа: 3 особи з групи ЕГ1(А2), 14 осіб з групи 

ЕГ2(В1), 4 особи з групи ЕГ3(В1+). Рівня В2+ набули 22 особи: 7 осіб з групи 

ЕГ2(В1), 15 осіб з групи ЕГ3(В1+). Таким чином, очікуваних результатів вдалося 

досягнути в кваліфікованої більшості учасників експерименту в усіх трьох групах. 

Для підтвердження результатів експерименту було використано Т-критерій 

Вілкоксона та однофакторний дисперсійний аналіз. 

3. За результатами експерименту було визначено методичні передумови 

ефективності авторської методики: проведення на початку навчання діагностики 

англомовних лексичних знань та навичок в усному спілкуванні, створення 

диференційованих груп та регулювання їхнього складу, диференційоване 

планування цілей,  змісту навчання та оцікуваного результату, створення та 

упровадження в навчальний процес диференційованих кейсів та диференційованих 

варіантів завдань у межах одного кейсу, тривалість навчання, рефлексія студентів, 

організація процесу навчання  на засадах інтегративно-диференційованого, 

компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів, а також з дотриманням 

низки дидактичних та методичних принципів. 

Результати третього розділу висвітлено в таких публікаціях [115; 116; 117]. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз наукової літератури, анкетування, експериментальне навчання та 

застосування методів математичної статистики дали можливість зробити такі 

висновки: 

1. Встановлено, що навчання професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх правознавців було предметом багатьох лінгводидактичних досліджень. 

Науковцями, зокрема, окреслено зміст та склад іншомовної комунікативної 

компетентності, визначено основні підходи до навчання юристів іноземної мови, 

принципи, методи, засоби навчання, комунікативно-мовленнєві ситуації, що 

використовуються у фаховій діяльності юристів, педагогічні умови, які 

забезпечують ефективність процесу навчання іноземної мови, етапи формування 

навичок та вмінь. Проте питання диференційованого формування лексичної 

компетентності в англійському усному спілкуванні майбутніх юристів досі не була 

предметом спеціальнихтеоретичних досліджень, відповідно не представлена 

системно і в підручниках та навчальних посібниках. 

2. Лексичну компетентність в усному спілкуванні майбутніх правознавців 

визначено як системну динамічну взаємодію знань парадигматичних та 

синтагматичних відношень лексичних одиниць іноземної мови, навичок вживання 

лексичних одиниць в усному мовленні, здатність та готовність використовувати 

лексичні одиниці в продукуванні монологічного та діалогічного фахового 

юридичного мовлення. Предметом навчання у межах означеної компетентності є 

такі лексичні групи: загальнорозмовна лексика, яка вживається в загальноприйнятих 

значеннях, кліше, фразеологічні сполуки, семантично спеціалізовані слова загальної 

мови (терміновані слова), загальнонаукові терміни, терміни загальної юридичної 

практики, терміни з суміжних наук, терміни з різних галузей права,  – які 

вживаються в декларативних,комісивних, інтерогативних, ін‘юнктивних, 

реквестивних, адвіситивних ситуаціях професійного мовлення майбутніх 

правознавців. 

Під час вивчення лексичних груп слід спиратися на таку ієрархію їх засвоєння: 

опанування структурно простих мовних одиниць має передувати складним; 
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опанування загальнорозмовної, загальнонаукової лексики, нетермінологічних 

фразеологічних сполук, термінів та термінованих слів загальної юридичної практики 

має передувати термінам з різних галузей права та термінам з суміжних наук. 

Засвоєння образно-поняттєвого компоненту семантики терміноконцепту має 

передувати опануванню знаннями слотів, які репрезентують загалом декларативні та 

процедурні знання, і насамкінець – засвоєння знань специфічних слотів, які 

репрезентують відмінності в правових системах України та англомовних країн.  

3. Диференційоване формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-методу полягає у 

розподілі студентів спеціальності «Право» за диференційованими групами – за 

рівнем навченості (тобто сформованості лексичної компетентності в усному 

спілкуванні), у визначенні цілей та очікуваного результату навчання, окресленні 

змісту, підсистеми вправ і завдань, видів кейсів, їх наповнення, прийомів роботи з 

кейсами. 

Методика диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців ґрунтується на засадах 

інтегративно-диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного 

підходів й реалізується на принципах єдності змістового та процесуального боку 

диференціації, адаптаційно-розвивального характеру інтеграції та диференціації, 

психологічної комфортності та мотиваційного характеру навчання, професійного 

спрямування процесу навчання, єдності диференціації та інтеграції, системноті, 

спадкоємності, результативності навчання, освітньої та ринкової конгруентності, 

комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми іншомовної 

лексики, автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності навчання 

лексики, інформаційного розриву. 

Кейс-метод у формуванні лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців розуміємо як технологію навчання, яка охоплює методично 

організовані навчальні матеріали (лексичні одиниці та їхні парадигматичні й 

синтагматичні відношення, фахово орієнтовані друковані тексти, аудіо-, 

відеоматеріали, що відображають ситуації професійної діяльності майбутніх 
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правовиків та репрезентують синтагматику та функційність відповідної лексики, 

лексичні вправи та завдання), які орієнтовані на самостійне опанування фаховими 

знаннями, лексичними знаннями та навичками, комбінованими в уміння усного 

спілкування, на вирішення завдань лінгвістичного характеру, пов‘язаних із 

функціонуванням лексики у мові й мовленні. 

Обґрунтовано, що кейси, орієнтовані на рівень навченості А2, скеровані на 

навчання загальнорозмовної лексики, фразеологічних словосполучень, притаманних 

правовому дискурсу, загальнонаукових термінів, термінів загальної юридичної 

практики, термінованих слів; образно-понятійних значень терміноконцептів; у 

кейсах використовуються адаптовані та частково адаптовані фахові тексти.Кейси, 

для рівня навченості В1 орієнтовані на повторення загальнорозмовної лексики, 

загальнонаукових термінів,що вживаються у правовому дискурсі, удосконалення 

репродуктивних навичок оперування ними; формування знань та навичок 

оперування фразеологічними словосполученнями, лексичними одиницями, 

притаманними правовому дискурсу, термінами загальної юридичної практики, 

термінованими словами; формування знань слотів терміноконцептів, які 

репрезентують декларативні  та процедурні знання, типові правовій системі України 

та англомовних країн. У кейсах використовуються частково адаптовані та 

автентичні фахові тексти. Кейси, орієнтовані на рівень навченості В1+, мають на 

меті повторення усіх груп лексики та удосконалення навичок їх вживання; 

формування знань та навичок оперування термінами з різних галузей права, 

термінамиіз суміжних наук. Відбувається формування знань слотів 

терміноконцептів, які репрезентують специфічні декларативні та процедурні знання, 

відмінні в правових системах України та англомовних країн, відображають 

культурну специфіку та цінності. 

4. Метою диференційованого навчання лексики в усному спілкуванні у 

майбутніх юристів на кінць першого курсу є формування лексичних знань і навичок, 

здатності та готовності застосовувати лексичні одиниці в ситуаціях фахового 

спілкування так, щоб студенти з початковим рівнем навченості А2 набули 

відповідних знань та навичок, які відповідають рівню В1+ (в окремих студентів В2), 
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студенти з рівнем навченості В1 – знань та навичок, які відповідають рівню В2 (в 

окремих студентів В2+),студенти з рівнем навченості В2 – знань та навичок, які 

відповідають рівню В2+. 

5. Для відбору лексичного мінімуму використано такі критерії: критерій 

урахування рідної мови, сполучуваність, семантична цінність, багатозначність, 

словотворча і стройова здатність, професійна спрямованість. Найважливішим 

критерієм ми визначаємо критерій ситуативності, відповідно до якого добору 

підлягають лексичні одиниці, що використовуються в комунікативній ситуації 

(відповідно до теми і змісту мовлення, прагматики, функціонального типу та 

стилю). Критеріями добору текстів визначено цілісність, автентичність, професійну 

спрямованість, інформативність, проблемність, врахування рівня мовної та 

професійної підготовки студентів, новизни, ситуативності. 

Відібрані лексичні одиниці та тексти покликані сформувати лексичні навички 

в межах комунікативно-мовленнєвих ситуацій: публічного виступу, доповіді, 

зобов‘язання, відмови, запиту на одержання інформації, випитування, усних наказів 

та розпоряджень, усних вимог, усних порад / рекомендацій, прохання, надання 

усних гарантій, здійснення запитів на дозволи, надання усних дозволів / заборон, 

надання усних пропозицій: взяття на поруки особи, усного інтерв‘ю.  

Ситуації мовлення, відібрані лексичні одиниці та тексти диференційовано за 

рівнями навченості.  

Кейси, орієнтовані на рівень навченості А2, мають на меті навчання 

загальнорозмовної лексики, вільних фразеологічних словосполучень, притаманних 

правовому дискурсу, загальнонаукових термінів, термінів загальної юридичної 

практики, термінованих слів. Вивчається образно-понятійне значення 

терміноконцепту. Акцент робиться на вивчення простих за будовою термінів та 

термінослів.У кейсах використовуються адаптовані та частково адаптовані фахові 

тексти. Використовуються комунікативно-мовленнєві ситуації в межах публічного 

виступу, доповіді (інформативною та інформативно-інтерпретаційною функціями). 

Домінантними є функціональні типи розповіді та опису.  
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Кейси, орієнтовані на рівень навченості В1, мають на меті повторення 

загальнорозмовної лексики, загальнонаукових термінів,що вживаються у правовому 

дискурсі, удосконалення репродуктивних навичок оперування ними; формування 

знань та навичок оперування вільними фразеологічними словосполученнями, 

лексичними одиницями, притаманними правовому дискурсу, термінами загальної 

юридичної практики, термінованими словами. Відбувається формування знань 

слотів терміноконцептів, які репрезентують декларативні  та процедурні знання, 

типові правовій системі України та англомовних країн. Акцент робиться на 

вивчення складних і складених за будовою термінів та термінослів. У кейсах 

використовуються частково адаптовані та автентичні фахові тексти. 

Використовуються комунікативно-мовленнєві ситуації в межах публічного виступу, 

доповіді, прохання, накази, вимоги, розпорядження, дозволи, заборони. 

Використовуються в основному, розповідь, опис, обґрунтування. 

Кейси, орієнтовані на рівень навченості В1+, мають на меті повторення усіх 

груп лексики та удосконалення навичок їх вживання; формування знань та навичок 

оперування термінами з різних галузей права, термінами із суміжних наук. Наголос 

робиться на вивчення складних і складених за будовою термінів та термінослів. 

Відбувається формування знань слотів терміноконцептів, які репрезентують 

специфічні декларативні та процедурні знання, відмінні в правових системах 

України та англомовних країн, відображають культурну специфіку та цінності.У 

кейсах використовуються автентичні фахові тексти. Використовуються 

комунікативно-мовленнєві ситуації в межах доповіді, зобов‘язання, гарантії, 

відмови, поруки, запиту та отримання інформації, інтерв‘ювання, випитування, 

поради, рекомендації, пропозиції. Домінантними є функціональні типи мовлення – 

обґрунтування та спростування. 

Доведено потребу у внутрішній диференціації матеріалу кейсів для студентів з 

початковим рівнем навченості А2 та В1: з метою перманентного розвитку лексичної 

компетентності відповідно до здібностей і можливостей студентів, а також з метою 

створення індивідуальної траєкторії навчання розроблено рівневі варіанти завдань у 

межах кейсів (наявність у них лексики, текстів та комунікативно-
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мовленнєвихситуацій, орієнтованих на різні рівні) для студентів з рівнями навчності 

А2, В1, тим самим забезпечено вільну мобільність у групах студентів на час 

досягнення ними певного рівня навченості.   

6. Розроблено вправи і завдання, які складають зміст та структуру кейсів, 

диференційовано їх за рівнями навченості. Підсистема вправ ґрунтується на 

поетапності формування лексичних навичок (за С.Ф. Шатіловим): ознайомлення з 

новою лексикою (орієнтовний етап), на якому використовуємо перекладні та 

безперекладні способи семантизації лексичних одиниць; етап автоматизації дій 

студентів з новими лексичними одиницями активного словника 

(ситуативностереотипізуючий етап), на якому студенти виконують некомунікативні 

та умовно комунікативні лексичні вправи; етап застосування (варіативно-

ситуативний етап), на якому відбувається комбінування лексичних навичок в уміння 

монологічного та діалогічного мовлення. 

Розроблено модель авторської методики, яка охоплює диференційовані цілі та 

очікуваний результат навчання,суб‘єкти навчання; елементи навчання – мовні та 

мовленнєві; зміст навчання, підсистему вправ. Авторська методика складається з 30-

и тематичних мікромодулів, у межах яких проектуються комунікативно-мовленнєві 

ситуації та використовуються певні тематичні групи лексики. Кожен мікромодуль 

забезпечується одним кейсом і, відповідно, має диференційований характер 

(диференціюються мовленнєві ситуації, функціональні типи мовлення, прагматичні 

функції висловлень, жанрова приналежність текстів для читання / аудіювання (у 

межах спільної теми, – усе це спричиняє диференціацію лексичних одиниць). Один 

мікромодуль розрахований на 12 годин – 6 годин самостійної роботи  і 6 годин 

аудиторної, відповідно навчання лексики та говоріння охоплює 1/7 часового фонду, 

призначеного для навчання мови в цілому, що складає загалом 2,5 акад. години 

аудиторної роботи та 2, 5 акад. год. самостійної роботи. 

7. У ході експерименту, який тривав 360 годин (відповідно, 180 годин– 

самостійної роботи  і 180 годин – аудиторної за участі 65 курсантів / студентів  

спеціальності «Право» Національної академії внутрішніх справ), вдалося довести, 

що методика диференційованого формування англомовної лексичної 
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компетентності в усному мовленні ефективна за умов об‘єднання студентів у 

дифгрупи за рівнем навченості, визначення для кожної дифгрупи цілей, очікуваного 

результату навчання, кейсів (диференційованих за семантичними групами лексики, 

та комунікативно-мовленнєвими ситуаціями їх використання, текстами, вправами 

відповідно до рівня навченості та поставлених цілей); застосування моделі процесу 

навчання, яка охоплює 30 мікромодулів; організації навчального процесу на основі 

інтегративно-диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного 

підходів. 

На основі результатів експерименту визначено методичні передумови 

ефективності методики диференційованого формування лексичної компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх юристівз використанням кейс-технології: проведення 

на початку навчання діагностики англомовних лексичних знань та навичок в усному 

спілкуванні, створення диференційованих груп та регулювання їхнього складу, 

диференційоване планування цілей,  змісту навчання та очікуваного результату, 

створення та упровадження в навчальний процес диференційованих кейсів та 

диференційованих варіантів завдань у межах одного кейсу, тривалість навчання, 

рефлексія студентів, організація процесу навчання  на засадах інтегративно-

диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів, а 

також з дотриманням низки дидактичних та методичних принципів. 

Перспективою подальших досліджень може стати методика формування 

іншомовних компетентностей майбутніх юристів в різних видах мовленнєвої 

діяльності. 
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