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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У сучасному світі знання англійської мови, як уніфікованого інструменту
міжкультурної комунікації, є надзвичайно важливим для професійної діяльності
юристів. Глобалізаційні процеси, їх швидкі зміни, що стосуються й професійної
діяльності правників, вимагають від майбутнього спеціаліста в галузі права не
лише набутих спеціальних знань, але й вільного володіння англійською мовою як
мовою міжнародного спілкування. В умовах сьогодення вміння аргументовано
викладати свої думки на письмі англійською мовою є визначальним для юриста,
адже доводити власну позицію чи спростовувати аргументи опонентів – це
основоположне вміння правника. Так, в умовах зростаючої уніфікації та
гармонізації українського законодавства сучасний юрист постійно співпрацює з
міжнародними компаніями та організаціями, складає міжнародні договори, веде
листування з клієнтами та колегами із різних юрисдикцій, представляє інтереси
своїх клієнтів в міжнародних судах та комерційних арбітражах. Все це вимагає
високого рівня компетентності та зумовлює важливість оволодіння навичками та
уміннями англійського аргументативного писемного мовлення (далі – ААПМ)
студентами юридичного профілю під час навчання у закладах вищої освіти (далі –
ЗВО).

Поряд з цим, глобальні інтеграційні процеси та стрімкий розвиток
інформаційних технологій впливають не лише на зміст навчання студентів
юридичних ЗВО, але й на його форму, що ставить перед теорією та методикою
навчання нові завдання: ефективність та доступність освіти, навчання без
кордонів, навчання протягом життя.  Одним із засобів рішення цих викликів
може стати дистанційне навчання (далі – ДН), яке покликане удосконалювати і
розвивати традиційні очні та заочні форми, інтегруючи в собі те краще, що
накопичено ними із застосуванням в навчанні можливостей новітніх
інформаційних технологій. Завдяки характерним рисам ДН, таким як гнучкість
(здатність навчатися у зручний для студента час), технологічність
(використання в навчальному процесі нових досягнень інформаційних
технологій), якість, яка не поступається традиційному навчанню, соціальна
рівність (однакові можливості для здобуття вищої освіти незалежно від місця
проживання, стану здоров’я і соціального статусу), інтернаціональність
(можливість здобути освіту в навчальних закладах іноземних держав) навчання
ААПМ засобами дистанційного навчання створює низку переваг у процесі
виконання поставлених навчальних задач і оволодіння необхідними навичками
та уміннями.

Аргументативне мовлення завжди було предметом уваги вітчизняних і
зарубіжних учених з різних галузей знань. Вагомими є, зокрема, результати
наукових досліджень учених-лінгвістів: А. Н. Баранова, А. Д. Бєлової, Ф. Х. ван
Еемерена (F. Eemeren), С. Л. Клімінської, Б. І. Маленького, В. І. Охріменко,
Н. А. Ощепкової, І. І. Пірог, Т. А. Скуратовської, О. Е. Сухарєвої та інших;
учених-правників – Р. Алекси, Т. І. Дудаш, К. В. Каргіна, М. І. Козюбри,
Р. Д. Ляшенка, П. М. Рабіновича, С. Тульміна (S. Toulmin), Е. Фетеріса (E. Feteris;
учених-логіків – А. Є. Конверського, Л. Г. Комахи, А. П. Політюк, І. В. Хоменко,
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О. Ю. Щербини; учених-психолінгвістів – Л. С. Виготського, В. П. Глухова,
І. А. Зимньої, І. М. Іванової, А. А. Леонтьєва, О. М. Лозової, А. Р. Лурії; учених-
психологів Т. А. Вакалюк, Р. А. Влодарчика, Е. Р. Дамірчарі, Л. А. Києнко-
Романюк, П. Г. Лубочнікова, Н. Ю. Туласинової та інших. Особливий науковий
інтерес становлять результати спеціальних досліджень учених-методистів:
І. Б. Антонової (методична ефективність використання письма як засобу навчання
аргументації у немовному вузі), О. А. Баранової (методика навчання
аргументованому писемному висловлюванню), Ю. В. Батуріної (формування
аргументативних стратегій у магістрів-психологів з використанням мережевих
комп’ютерних технологій), С. В. Білоус (навчання майбутніх філологів
англійського усного монологічного персуазивного мовлення), Г. М. Гаврилової
(формування писемномовленнєвої аргументативної компетенції у студентів
гуманітарних спеціальностей), В. В. Дацюк (навчання студентів східних
факультетів аргументативним стратегіям англомовного ділового дискурсу),
С. М. Мусульбес (навчання аргументативному дискурсу в сфері писемного
спілкування), Т. О. Румянцевої (навчання аргументативному спілкуванню
студентів 3 курсу мовних педагогічних вузів). Не зважаючи на всебічний інтерес
учених та суттєві здобутки в галузі методики навчання аргументативного
мовлення, методика ДН ААПМ майбутніх правознавців ще не була предметом
спеціального дослідження і вимагає окремого ґрунтовного вивчення.

Отже, актуальність дисертаційного дослідження зумовлена:
 сучасними вимогами до професійної підготовки майбутніх юристів,

здатних якісно та ефективно  виконувати свої професійні функції на вітчизняному
і міжнародному рівнях;

 недостатнім рівнем сформованості у студентів-юристів умінь
англійського аргументативного писемного мовлення;

 необхідністю у розробці та впровадженні у навчальний процес технологій
дистанційного навчання;

 недостатньою теоретичною розробленістю проблеми дистанційного
формування умінь англійського аргументативного писемного мовлення студентів-
юристів;

 потребою у створенні і впровадженні в навчальний процес моделі
дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення
майбутніх правознавців.

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
вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (протокол від 29.02.2016 р. № 8), а також внесено уточнення
(протокол від 19.04.2016 р. № 10).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в
науковому обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці
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методики дистанційного навчання англійського аргументативного писемного
мовлення майбутніх правознавців.

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання:
 вивчити стан дослідженості проблеми дистанційного навчання

англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців;
з’ясувати логічні та лінгвістичні особливості ААПМ майбутніх правознавців;
виокремити найбільш поширені жанри ААПМ в межах юридичного дискурсу;

 дослідити теоретико-методичні засади дистанційного навчання
англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців:
конкретизувати поняття «дистанційне навчання», визначити підходи, принципи та
методи;

 окреслити цілі та зміст навчання англійського аргументативного
писемного мовлення майбутніх правознавців;

 обґрунтувати критерії добору текстового, мовного та мовленнєвого
матеріалів для навчання англійського аргументативного писемного мовлення
майбутніх правознавців;

 розробити підсистему вправ та завдань для ДН ААПМ майбутніх
правознавців, створити модель організації процесу навчання;

 експериментально перевірити ефективність авторської методики ДН
ААПМ майбутніх правознавців; розробити методичні рекомендації щодо її
ефективного впровадження.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що висока ефективність
дистанційного навчання англійського аргументативного писемного мовлення
майбутніх правознавців досягається за таких умов: організація навчання
здійснюється на засадах конструктивістського, компетентнісного та жанрового
підходів, а також відповідно до визначених дидактичних, психологічних та
методичних принципів; використання методу Сократа та кейс-методу; організація
навчання на основі таких жанрів англійського аргументативного писемного
мовлення майбутніх правознавців, як: лист-порада, лист-попередження, лист-
відповідь на попередження, меморандум, позовна заява; використання
розробленої підсистеми вправ і завдань; використання адміністративних,
навчальних та комунікативних інструментів платформи Moodle; застосування
варіанту А моделі авторської методики дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців.

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови майбутніх
правознавців.

Предметом дослідження є методика дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система
загальних та спеціальних методів наукового пізнання. Теоретичні методи: аналіз
наукової літератури з методики навчання англійської мови як іноземної, з
психології та психолінгвістики, з методики дистанційного навчання; аналіз
чинних програм з іноземної мови за фаховим спрямуванням (право) для закладів
вищої освіти, узагальнення теоретичного досвіду навчання ААПМ у вищій школі
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та застосування засобів дистанційної освіти для навчання студентів-юристів;
метод моделювання – для обґрунтування та розроблення моделі ДН ААПМ
студентів-юристів; емпіричні методи: метод опитування студентів-правників,
практикуючих юристів, викладачів юридичної англійської мови з метою
дослідження оптимальних шляхів розроблення ефективної моделі ДН ААПМ
студентів-юристів; експериментальне навчання з метою перевірки ефективності
авторської методики; статистичні методи (U – критерій Манна-Уїтні та G-
критерій знаків) – для обробки й аналізу результатів експерименту.

Наукові положення, які виносяться на захист:
1. Навчання ААПМ майбутніх правознавців має здійснюватися на основі

жанрів ААПМ у межах юридичного дискурсу, притаманних наявній юридичній
практиці, зокрема, лист-порада, лист-попередження, лист-відповідь на
попередження, меморандум, позовна заява.

2. ДН ААПМ студентів-юристів має відбуватися з позицій
конструктивістського, компетентнісного та жанрового підходів, на базі системи
керування навчанням із залученням її навчальних, комунікативних та
адміністративних інструментів, що дає змогу вести спостереження, анкетування
та опитування та дозволяє надавати підтримку задля уникнення чи подолання
предметних, логічних та/чи мовних труднощів.

3. Ефективність ДН ААПМ студентів-юристів залежить від низки чинників:
визначення цілей та змісту навчання, застосування дидактичних, методичних,
психологічних принципів та методів навчання (метод кейсів та метод Сократа),
запровадження підсистеми спеціально розроблених вправ і завдань, які
реалізуються у чотири етапи (1 етап – підготовчий, 2 етап – аналітичний, 3 етап –
аргументаційно-тренувальний, 4 етап – текстово-продукувальний) в межах
авторської моделі організації процесу ДН ААПМ.

4. Основними критеріями оцінки ААПМ майбутніх правознавців є
змістовність висловлювання, аргументованість та структурованість
висловлювання, лексичний діапазон та технічне оформлення, граматична
коректність, адекватна стилістична забарвленість (регістр і формат
висловлювання).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше:
науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику ДН
ААПМ майбутніх правознавців: визначено методичні й лінгвістичні засади ДН
ААПМ, розроблено етапи навчання, створено підсистему вправ і завдань та
модель організації процесу навчання, опосередкованого комп’ютером;
конкретизовано жанри ААПМ в межах юридичного дискурсу; критерії добору
мовного та мовленнєвого матеріалів для навчання ААПМ; удосконалено: зміст
навчання ААПМ студентів-юристів; критерії та стандарти (норми) оцінювання
ААПМ; дістали подальшого розвитку: принципи застосування сервісів LMS
Moodle для навчання ААПМ.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
практично розроблено та впроваджено в навчальний процес модель ДН ААПМ
майбутніх правознавців на платформі дистанційного навчання Moodle; складено
методичні рекомендації щодо використання авторської методики ДН ААПМ
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студентів-правників; розроблено дистанційний курс English Reasoning Writing for
Law Students. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані
під час розробки дистанційних курсів для навчання ААПМ; у практиці укладання
підручників та навчальних посібників з англійської мови для студентів
спеціальності 081 «Право», а також навчальних посібників з методики
дистанційного навчання іноземних мов.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (акт впровадження від
25.04.2018 р.), Запорізького національного університету (акт впровадження від
19.04.2018 р.) та Університету сучасних знань (акт впровадження від
15.05.2018 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано
самостійно. Усі сформульовані у ньому положення та висновки обґрунтовано
дисертантом на підставі особистих теоретичних і практичних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи
оприлюднено на 5 міжнародних конференціях, зокрема на: ІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в
інтердисциплінарному контексті» (Ченстхова – Ужгород – Дрогобич, 24–25
березня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
питання державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Класичний університет у контексті викликів
епохи (Classic University in the context of Challenges of the Epoch)» (м. Київ, 22–23
вересня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні
питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Роль інновацій в трансформації сучасної науки»
(м. Київ, 29–30 грудня 2017 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження
висвітлено у 12 одноосібних працях, із них 4 – у фахових виданнях, затверджених
МОН України, 1 – у зарубіжному періодичному науковому виданні, 5 – у
збірниках матеріалів наукових конференцій, 2 – у інших виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотацій, вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 4 додатків. Загальний
обсяг дисертації складає 228 сторінок, з них основного тексту – 174 сторінки.
Список використаних джерел налічує 242 найменування, зокрема 62 англійською
мовою. Дисертацію ілюстровано 4 таблицями та 10 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність дисертації; окреслено мету, завдання,
об’єкт, предмет, методи дослідження; доведено новизну й практичну цінність
роботи; сформульовано положення, запропоновані до захисту, а також
зазначено перелік конференцій, під час яких апробовано результати наукового
дослідження.

У Розділі 1 «Теоретичні засади дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців», шляхом
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аналізу теоретичних та навчально-методичних джерел з методики, лінгвістики,
психології, психолінгвістики та теорії права, вивчено стан досліджуваності
проблеми ДН ААПМ студентів-юристів; визначено жанри та лінгвістичні
особливості ААПМ юристів; досліджено теоретико-методичні аспекти ДН ААПМ
майбутніх правознавців.

Аналіз низки праць (І. Б. Антонової, А. Н. Баранова, Ю. В. Батуріної,
Г. М. Гаврилової, С. М. Мусульбес, С. Г. Оганесяна, О. В. Шелестюкта) дав змогу
обґрунтувати, що аргументативне мовлення є невід’ємним компонентом
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх правознавців, яке потрібно
розуміти як комунікативний процес, спрямований на вираження своїх думок з
метою переконання в істинності чи хибності якогось положення за допомогою
аргументів, побудованих відповідно до правил семантики, синтактики і
прагматики, а також з урахуванням правової сфери застосування. На основі
висновків А. Є. Конверського, С. Е. Тульміна, І. В. Хоменко та інших, визначено
основні компоненти логіко-лінгвістичної структури аргументації: теза, аргумент
та демонстрація. Встановлено (услід за І. Б. Антоновою), що продуктом
аргументативного писемного мовлення є аргументативний текст, та виокремлено
типи ААПМ юриста: текст-обґрунтування, текст-повне спростування та текст-
часткове спростування.

Враховуючи наукові висновки, К. Н. Кендлін, М. М. Лавриненко,
П. М. Тірсми та інших, а також результати опитування, проведеного з-поміж
юристів-практиків України, встановлено, що навчання ААПМ майбутніх
правознавців має здійснюватися в межах юридичного дискурсу у таких жанрах, як
лист-порада, меморандум, лист-попередження, позовна заява, лист-відповідь на
попередження. На основі аналізу автентичних текстів-зразків сформульовано
визначення зазначених жанрів, їх структурно-композиційні частини, мовні засоби
вираження, аргументативні типи та можливі правові ситуації спілкування, у
межах яких їх варто реалізовувати.

У дисертаційній роботі запропоновано гіпотезу, що в сучасних умовах
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій ефективною формою
навчання ААПМ є дистанційна, яка є плановою системною діяльністю, яка
характеризується відокремленістю у просторі і часі учасників навчального
процесу, наявністю спеціальних методичних прийомів, комунікаційних,
організаційних та адміністративних заходів, здійснюється новітніми технічними
засобами навчання та орієнтована на формування у майбутніх правознавців умінь
ААПМ.

Обґрунтовано, що ДН ААПМ потрібно здійснювати в межах системи
керування навчанням Moodle з позицій конструктивістського, компетентнісного
та жанрового підходів. Ключовими принципами ДН ААПМ визначено принципи
посильності, свідомості, активності, наочності, мотивації, поетапності
формування мовленнєвих умінь та навичок, врахування індивідуально-
психологічних особливостей особистості студента, врахування адаптаційних
процесів, комунікативності, автентичності, професійної спрямованості навчання,
ситуативно-тематичної організації навчання. Основними методами ДН ААПМ
визначено метод кейсів та метод Сократа.
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У Розділі 2 «Методика дистанційного формування умінь англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців»
сформульовано цілі та зміст ДН ААПМ, визначено критерії відбору текстового,
мовного та мовленнєвого матеріалу, і на їх основі здійснено відбір текстів,
лексичних одиниць та граматичних структур, теоретично обґрунтовано та
розроблено підсистему вправ та завдань, а також створено дидактичну модель
організації процесу ДН ААПМ майбутніх правознавців.

Зважаючи на наукові та навчально-методичні джерела, програмні вимоги до
іншомовної мовленнєвої компетентності студентів спеціальності 081 «Право» та
на вимоги, визначені в «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти»,
визначено мету навчання ААПМ студентів-юристів: формування умінь вільно та
самостійно (одержавши всю необхідну інформацію і не користуючись
додатковими матеріалами) створювати у відповідності до встановлених критеріїв
та жанрових зразків юридичні тексти аргументативного писемного мовлення.

На основі аналізу досліджень учених-методистів І. Л. Бім, Н. Д. Гальскової,
Н. І. Гез, О. Б. Тарнопольського та з урахуванням висновків О. П. Петращук,
встановлено, що зміст навчання ААПМ має охоплювати такі компоненти, як
сфери спілкування, теми, ситуації; мовний, мовленнєвий, країнознавчий та
лінгвокраїнознавчий навчальний матеріал; знання, навички та уміння мовлення.
Обґрунтовано, що ДН ААПМ студентів-юристів зумовлюється професійно-
трудовою сферою спілкування, якій притаманні типові для писемного мовлення
юриста теми та комунікативні ситуації.

Встановлено, що зміст навчання ААПМ охоплює знання юридичного
компоненту, функціональних підтипів аргументативного мовлення, мовних
засобів для ефективної реалізації аргументативного мовлення, композиційних
особливостей різноманітних жанрів ААПМ та їх лінгвосоціокультурних
характеристик; граматичні та лексичні навички; уміння аналізувати текст із
погляду наявності в ньому аргументативних тактик, визначати та
використовувати мовні засоби вираження ААПМ, композиційні та жанрово-
стилістичні особливості текстів, уміння відбирати, планувати й організовувати
інформацію в письмовому тексті, уміння продукувати завершені письмові тексти
ААПМ, аргументуючи власну точку зору за допомогою відповідних мовних
засобів, уміння добирати найбільш характерні для юридичної спільноти засоби і
способи досягнення комунікативних цілей та реалізації комунікативних стратегій.

Обґрунтовано, що відбір мовного та мовленнєвого матеріалу для навчання
ААПМ потрібно здійснювати на основі принципів автентичності, необхідності та
вичерпності, посильності та доступності, вживаності та поширеності,
прагматичності та професійної ефективності.

З огляду на висновки М. Г. Бондарєва, виявлено труднощі, що виникають у
процесі навчання ААПМ (предметні, логічні та мовні) та сформульовано прийоми
їх подолання.

Одиницями добору мовного та мовленнєвого матеріалу визначено лексичні
одиниці, граматичні структури та цілісний текст. Встановлено, що успішність
добору матеріалу зумовлена низкою критеріїв: для добору текстового матеріалу
визначено критерії професійної спрямованості, комунікативної цінності,
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автентичності, актуальності та посильності; для граматичного матеріалу –
критерії стабільності, зразковості та стилістичної унормованості; для лексичного
матеріалу – критерії комунікативної цінності, професійної спрямованості,
словотвірної здатності та тематичності.

У процесі дослідження констатовано, що ДН ААПМ необхідно здійснювати
у чотири етапи і за допомогою відповідної підсистеми вправ і завдань:

І етап – підготовчий – спрямований на формування мовленнєвих навичок у
продукуванні ААПМ в межах відповідного жанру. Цей етап реалізується шляхом
виконання некомунікативних та умовно-комунікативних вправ на формування
лексичних та граматичних навичок.

ІІ етап – аналітичний – спрямований на визначення композиційних та
жанрово-стилістичних особливостей різних жанрів юридичного дискурсу. Цей
етап репрезентують рецептивно-аналітичні вправи на визначення структурно-
композиційних частин визначених жанрів ААПМ, їх логіки викладу, мовних
засобів для вираження тези, аргументів, висновків, а також засобів зв’язку
композиційних частин.

ІІІ етап – аргументаційно-тренувальний – спрямований на формування
умінь: 1) формулювання правового питання (тези); 2) формулювання аргументів;
3) формулювання правового висновку; 4) складання цілісного аргументативного
тексту відповідно до стилю, жанру та функціонального типу мовлення. Для
аргументаційно-тренувального етапу характерні репродуктивно-трансформаційні
завдання на формулювання тези, аргументів та висновків, а також завдання на
формування аргументаційних умінь.

IV етап – текстово-продукувальний – полягає в написанні власних
аргументаційних текстів у визначених жанрах юридичного дискурсу. На цьому
етапі доречно використовувати виконавчі завдання на продукування визначених
жанрів ААПМ.

Приклади вправ і завдань:
Вправа 1 (Підготовчий етап). Мета: формувати граматичні навички.

Очікуваний результат: студенти зможуть вживати модальні дієслова, описуючи
права та обов’язки сторін конфлікту. Інструменти системи Moodle, за допомогою
яких реалізується завдання: Тест. Тип вправи: рецептивно-репродуктивна
некомунікативна письмова одномовна тренувальна. Спосіб виконання:
індивідуально. Контроль: з боку системи; завдання зараховується у разі
правильного виконання 60 %; кількість спроб необмежена; форма оцінювання –
краща оцінка. Інструкція: Choose the correct option to complete the gaps.

1. In accordance with this Directive, Member States … protect the fundamental
rights and freedoms of natural persons.

A shall B may C must
2. In the circumstances referred to in paragraph 1 (c), the controller … designate

a representative established in the territory of that Member State.
A shall B may C must
3. Member State shall provide that personal data … be processed only if (a) the

data subject has unambiguously given his consent.
A shall B may C must
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4. Member State … adopt legislative measures to restrict the scope of the
obligations and rights provided for in Articles 6 (1), 10, 11 (1), 12 and 21.

A shall B may C must
Вправа 2 (Аналітичний етап). Мета: ознайомити із структурно-

композиційними частинами листа-поради як жанру ААПМ. Очікуваний
результат: студенти зможуть визначити композиційні частини листа-поради.
Інструменти системи Moodle, за допомогою яких реалізується вправа: Тест. Тип
вправи: рецептивно-аналітична некомунікативна письмова одномовна
тренувальна. Спосіб виконання: індивідуально. Контроль: з боку системи;
завдання зараховується у разі правильного виконання 60 %; кількість спроб
необмежена; форма оцінювання – краща оцінка. Інструкція: Read the text which
follows a standard pattern for a letter of advice from a lawyer to a client. Match each
paragraph (1-6) with its correct label (a-f).
Dear Mr Johnson,

(1) Thank you for coming to see me on 17 March when we discussed the
situation regarding Mr. Brown’s refusal to pay $1,000 bonus under the agreement
concluded between Mr. Brown and you. I am writing to summarise our discussion and
confirm your instructions.

(2) You told me that Mr. Brown contacted your marketing company in
Manchester to advertise the event «Save the Planet Day» that he decided to hold in St.
James Park near his home in London on 15 February. Mr. Brown had a phone
conversation with the manager of your company and the manager told him that the cost
of promoting the event is $ 5,000. Mr. Brown agreed and paid a deposit of $500 by his
credit card. After that, you told us that Mr. Brown phoned your manager a week before
the event and he promised to pay o bonus of $ 1,000 if you can persuade the ethical
Food Company to come to the event. After persuading the Ethical Food Company to
come to the event, Mr. Brown refused to pay the $ 1,000 and said the original payment
covers everything.

(3) The legal issue here is whether or not the manager of your company has
concluded an extra-agreement with Mr. Brown and whether or not Mr. Brown is obliged
to pay $ 1,000 of bonus.

(4) In your situation the legal relationships are regulated by the legal
provisions of Williams v. Roffey Ltd case (1991). According to the case of Williams v.
Roffey Ltd case, since there was no duress or threat for the extra payment and the offer
of extra money from Mr. Brown was made willingly and voluntarily, the extra benefit
one of the parties receives (in our case the attendance of the Ethical Food company),
should be paid for with extra consideration from Mr. Brown. Based on the
abovementioned, we strongly believe that Mr. Brown is obliged to pay an extra $ 1,000
to your company.

(5) I will write a letter to Mr. Brown on your behalf outlining the above
and notifying him that he is obliged to pay the extra $ 1,000 as a bonus. I will
require confirmation from Mr. Brown to accept our interpretation and the relevant
case law.

(6) I will be in touch again shortly. Please do not hesitate to contact me if you
have any questions.
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Kind regards,
Linda Jefferson.
a) Opening paragraph; b) Closing paragraph; c) The lawyer’s proposed actions;

d) The lawyer’s advice; e) Summary of the facts; f) The legal issue(s)
Завдання 3 (Аргументаційно-тренувальний етап). Мета: формулювання

тези у формі правового питання. Очікуваний результат: студенти зможуть
визначити правову проблему в заданій ситуації і сформулювати тезу у формі
правового питання. Інструменти системи Moodle, за допомогою яких
реалізується вправа: Завдання. Тип вправи: репродуктивно-трансформаційна
умовно-комунікативна письмова одномовна тренувальна. Спосіб виконання:
індивідуально. Контроль: з боку системи перевіряється факт виконання завдання
студентами; з боку викладача перевіряється зміст повідомлення та надається
рефлексія у формі коментаря. Інструкція: Read the situations below and define a
legal issue in each of them. Consult Directive 95/46/EC of the European Parliament and
of the council of 24 October 1995 if necessary.

1) A famous actress has read a story in a popular magazine about her health,
inter alia, details of her last illness and treatment. The magazine stated her first name
and showed a picture of her leaving the hospital taken from her Instagram.

2) When being at doctor, Mrs. Jones was asked to provide a staff member
with details of her health and sex life. After two weeks, Mrs. Jones’ neighbour told
her that she knew everything about her from her cousin who worked for Mrs. Jones’
doctor.

Завдання 4 (Текстово-продукувальний етап). Мета: формування
текстово-продукувальних умінь ААПМ. Очікуваний результат: студенти
зможуть індивідуально та самостійно написати лист-пораду. Інструменти
системи Moodle, за допомогою яких реалізується завдання: Завдання; Файл. Тип
вправи: комунікативна, письмова, одномовна, контрольна. Спосіб виконання:
індивідуально. Контроль: з боку викладача. Час виконання: 60 хвилин. Кількість
спроб: 1. Інструкція: You are Linda Middleton’s lawyer. Write a letter of advice in
approximately 200-250 words.

Linda Middleton was a patient of a local hospital. Last week she watched a
TV show devoted to Health Care where the journalists described her case
mentioning her first name and demonstrating her photo. She was very much
shocked as she didn’t provide any consent on processing her personal data. Now
she wants to bring a claim against a TV channel for violation the Law of Ukraine
on Personal Data Protection.

Розроблено модель ДН ААПМ (Рис. 1), яка реалізується в межах навчальної
дисципліни «Іноземна мова (англійська)» під час 1-го року навчання для студентів
ОР «Бакалавр» спеціальності 081 «Право» упродовж 6 тижнів (60 позааудиторних
годин). Модель ДНААПМ має модульний характер. Кожен модуль присвячено
навчанню написання тексту певного жанру ААПМ, охоплює 12 позааудиторних
академічних годин та реалізується у чотири етапи. Так, підготовчий етап потребує
2 академічні години, аналітичний етап – 3 академічні години, аргументативно-
тренувальний – 3 академічні години, текстово-продукувальний – 4 академічні
години.
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Структура навчального модуля

Етапи
К-ть
акад.
год.

Об’єкт
навчання

Технічні засоби
(інструменти
системи
Moodle)

Інте-
ракція

Режим
контролю

1 етап
(підготовчий)

2 Мовленнєві
навички

Урок,
Глосарій,
Завдання,
Тести,
Чат,
Форум,
Обмін повідом-
леннями

СК
СІ
СВ
СС

Формуюче
оцінювання

Модуль 1

Етап 1

Етап 2

Етап 3

Етап 2

Етап 3

Етап 2

Етап 3

Модуль 2 Модуль n

Очікуваний результат: студенти зможуть самостійно, не користуючись допоміжними
матеріалами, продукувати юридичні письмові тексти, використовуючи аргументативні
тактики та відповідний мовний матеріал, у таких жанрах юридичного дискурсу, як
лист-порада, меморандум, позовна заява, лист-попередження, лист-відповідь на
попередження

Мета: формування навичок та умінь вільно та самостійно (одержавши всю необхідну інформацію
і не користуючись додатковими матеріалами) створювати у відповідності до встановлених
критеріїв та жанрових зразків юридичні тексти аргументативного писемного мовлення

Етап 4 Етап 4Етап 4

Жанри ААПМ:
– лист-порада;
– лист-
попередження;
– лист-відповідь на
попередження;
– меморандум;
– позовна заява

Зміст навчання:
– теми та ситуації
спілкування, зумовлені
наявною практикою;
– мовний та
мовленнєвий матеріал;
– знання, навички,
уміння (описані в п. 2.1)

Підходи:

– констукти-
вістський;
– компетент-
нісний;
– жанровий

Принципи:

– дидактичні;
– психоло-
гічні;
– методичні
(описані в
п. 1.3)

Методи
навчання:

– метод
кейсів;
– метод
Сократа

Навчальне середовище, опосередковане комп’ютером: система керування навчанням Moodle
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Очікуваний
результат

Студенти знатимуть лексичні одиниці та граматичні структури,
характерні для ААПМ юриста у визначеному жанрі та зможуть
застосовувати отримані знання на письмі

2 етап
(аналітичний)

3

Структурно-
копозиційні
знання;
аналітичні
уміння та
мовні
навички

Урок,
Завдання,
Тести,
Чати,
Форум,
Вікі

СС
СВ
СІ
СК

Формуюче
оцінювання

Очікуваний
результат

Студенти знатимуть структурно-композиційні частини визначених
жанрів ААПМ, а також характерні для них лексичні одиниці та
граматичні структури

3 етап
(аргументаційно
-тренувальний)

3 Агрумен-
таційні
уміння

Урок,
Завдання,
Тести,
Чати,
Форум

СС
СВ
СК
СІ

Формуюче
оцінювання

Очікуваний
результат

Студенти знатимуть логіко-лінгвістичну структуру аргументації;
вмітимуть сформулювати тезу, аргументи та висновки у межах
заданої ситуації спілкування

4 етап (текстово-
продукувальний) 4

Текстово-
продуктивні
уміння

Завдання,
Тести,
Чат,
Форум,
Семінар,
Вікі

СС
СВ
СК
СІ

Формуюче
оцінювання,
Підсумкова
оцінка

Очікуваний
результат

Студенти вмітимуть самостійно написати відповідно до
встановлених критеріїв і зразків один із жанрів ААПМ юриста

Рис. 1 Модель ДН ААПМ студентів-правників

У Розділі 3 «Експериментальна перевірка методики дистанційного
навчання англійського аргументативного писемного мовлення майбутніх
правознавців» описано процес планування, підготовки та проведення
експерименту, сформульовано критерії та норми оцінки результатів
експерименту, експериментально перевірено ефективність авторської методики та
розроблено методичні рекомендації до ДН ААПМ майбутніх правознавців.

Відповідно до авторської методики, експеримент тривав 64 години і
складався з трьох етапів: передекспериментального зрізу, експериментального
навчання, післяекспериментального зрізу. В експерименті взяли участь 52
студенти І курсу юридичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Було сформовано 2 експериментальні групи (далі – ЕГ),
рівні за кількістю та рівнем навченості. Характер експерименту: природній,
констатуючий, складний за структурою досліджуваних об’єктів та явищ та
інформаційний за характером зовнішнього впливу на об’єкт дослідження.

Неварійованими умовами навчання в експериментальних групах під час
експерименту були: склад експериментальних груп: однаковий за кількісним
показником та рівнем сформованості умінь ААПМ до початку
експериментального навчання; тематика, мовний матеріал, цілі та зміст навчання
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ААПМ; зміст передекспериментального і післяекспериментального зрізів; об’єкти
контролю та критерії оцінювання рівня сформованості умінь ААПМ.
Варійованою умовою експерименту була технологія дистанційного навчання, на
основі якої відбувалося навчання англійського аргументативного писемного
мовлення. Варіант А: Студенти ЕГ-1 навчалися на платформі LMS Moodle в
умовах керованого навчання із використанням адміністративних, навчальних та
комунікативних інструментів системи, що дало змогу вести спостереження,
анкетування та опитування, за результатами яких ми була можливість надавати
підтримку задля уникнення чи подолання предметних, логічних та/чи мовних
труднощів. Варіант Б: Навчання студентів ЕГ-2 відбувалося на базі технологій
відкритого доступу, технічні можливості яких дозволяють представити
навчальний матеріал у повному обсязі, однак унеможливлюють спостереження за
навчальним процесом, у такий спосіб роблять процес контролю знань, навичок та
умінь умовним.

Зведені результати передекспериментального та післяекспериментального
зрізів подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати передекспериментального та післяекспериментального

зрізів за критеріями оцінювання
№ Критерій оцінювання Середній показник у

групах
ЕГ - 1 ЕГ-2

1. Змістовність висловлювання 2,85 3,88 2,89     3,15
2. Аргументованість та структурованість

висловлювання
2,42      4,12 2,46     2,81

3. Лексичний діапазон та технічне оформлення 2,92      4,15 2,96     3,62
4. Граматична коректність 3,23      3,89 3,19 3,85
5. Адекватна стилістична забарвленість (реєстр

і формат висловлювання)
3,42      4,19 3,42     3,92

Середній коефіцієнт навченості 0,59      0,81 0,60     0,69

Зіставлення та аналіз отриманих результатів перед- і
післяекспериментального зрізів виявив зростання показників коефіцієнту
навченості в обох експериментальних групах. У такий спосіб було доведено
ефективність варіанту А авторської моделі ДН ААПМ. Достовірність результатів
експерименту була доведена за допомогою математичної обробки
експериментальних даних (критерії U – Манна-Уїтні та G – критерій знаків).

У процесі експерименту було повністю доведено гіпотезу: висока
ефективність ДН ААПМ досягається за таких умов: організація навчання
здійснюється на засадах конструктивістського, компетентнісного та жанрового
підходів, а також відповідно до визначених дидактичних, психологічних та
методичних принципів; використання методу Сократа та кейс-методу; організація
навчання на основі таких жанрів ААПМ, як лист-порада, лист-попередження,
лист-відповідь на попередження, меморандум, позовна заява; використання
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розробленої підсистеми вправ і завдань; використання адміністративних,
навчальних та комунікативних інструментів платформи Moodle; застосування
варіанту А моделі авторської методики ДН ААПМ.

Результати експерименту були враховані при розробці методичних
рекомендацій щодо організації ДН ААПМ студентів-юристів на платформі LMS
Moodle.

ВИСНОВКИ

Теоретичні та практичні результати дослідження дали змогу сформулювати
такі висновки:

1. З’ясовано, що навчання аргументативного мовлення, його лексичних,
психологічних, логіко-структурних та професійно-орієнтованих особливостей
були предметом наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних дослідників. Однак,
незважаючи на вагомі результати, досягнуті вітчизняними і зарубіжними
науковцями, методика дистанційного навчання англійського аргументативного
писемного мовлення студентів-юристів не була предметом спеціального
дослідження і вимагає окремого ґрунтовного вивчення.

Визначено, що основними компонентами логіко-лінгвістичної структури
аргументації є теза, аргумент, демонстрація, а кінцевим продуктом ААПМ –
аргументативний текст в його комунікативних різновидах (текст-обґрунтування,
текст-повне спростування та текст-часткове спростування). Для ефективного
навчання ААПМ виокремлено такі жанри юридичного дискурсу: лист-порада;
меморандум; лист-попередження; позовна заява; лист-відповідь на
попередження); вивчено їх композиційні, мовні та аргументаційні
характеристики.

2. Встановлено, що ДН ААПМ необхідно розуміти як планову системну
діяльність, яка характеризується відокремленістю у просторі і часі учасників
навчального процесу, наявністю спеціальних методичних прийомів,
комунікаційних, організаційних та адміністративних заходів, здійснюється
новітніми технічними засобами навчання та орієнтована на формування у
майбутніх правознавців умінь ААПМ. Визначено, що з-поміж доступних на
сьогодні онлайн технологій під час ДН ААПМ, перевагу потрібно надавати
системам керування навчанням, зокрема, LMS Moodle. Проаналізовано
можливості навчальних, адміністративних та комунікативних інструментів LMS
Moodle, як засобів ДН ААПМ.

Встановлено, що ДН ААПМ має здійснюватися на основі
конструктивістського, компетентнісного та жанрового підходів, які
забезпечують ефективну організацію навчального процесу, спрямованого на
формування умінь та навичок ААПМ в умовах дистанційної освіти. Основними
у процесі ДН ААПМ визначено такі принципи: а) дидактичні: посильності,
свідомості, активності, наочності; б) психологічні: мотивації, поетапності
формування мовленнєвих умінь та навичок, врахування індивідуально-
психологічних особливостей особистості студента, врахування адаптаційних
процесів; в) методичні: комунікативності, автентичності, професійної
спрямованості навчання, ситуативно-тематичної організації навчання.
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Ключовими методами навчання ААПМ засобами дистанційної освіти
визначено метод кейсів та метод Сократа.

3. Визначено, що метою навчання ААПМ майбутніх правознавців є
формування навичок та умінь вільно та самостійно (одержавши всю необхідну
інформацію і не користуючись додатковими матеріалами) створювати у
відповідності до встановлених критеріїв та жанрових зразків, юридичні тексти
аргументативного писемного мовлення. Уточнено зміст навчання ААПМ та
обґрунтовано, що навчання ААПМ майбутніх правознавців зумовлюється
професійно-трудовою сферою спілкування, якій притаманні типові для писемного
мовлення юриста теми та комунікативні ситуації. Встановлено, що зміст навчання
ААПМ охоплює знання юридичного компонента, функціональних підтипів
аргументативного мовлення, мовних засобів для ефективної реалізації
аргументативного мовлення, композиційних особливостей різноманітних жанрів
ААПМ та їх лінгвосоціокультурних характеристик; граматичні та лексичні
навички; уміння аналізувати текст із погляду наявності в ньому аргументативних
тактик, визначати та використовувати мовні засоби вираження ААПМ,
композиційні та жанрово-стилістичні особливості текстів, уміння відбирати,
планувати й організовувати інформацію в письмовому тексті, уміння продукувати
завершені письмові тексти ААПМ, аргументуючи власну точку зору за
допомогою відповідних мовних засобів, уміння добирати найбільш характерні для
юридичної спільноти засоби і способи досягнення комунікативних цілей та
реалізації комунікативних стратегій.

4. З’ясовано, що добір текстового, лексичного і граматичного
матеріалу потрібно здійснювати, дотримуючись принципів необхідності та
вичерпності, посильності та доступності, вживаності та поширеності,
прагматичності та професійної ефективності, автентичності. Добір навчального
матеріалу здійснюється з урахуванням логічних, предметних та мовних
труднощів. Одиницями добору для продукування ААПМ визначено лексичні
одиниці, граматичні структури та цілісний текст, що відбираються відповідно
до встановлених критеріїв: для текстового матеріалу – критеріїв професійної
спрямованості, комунікативної цінності, автентичності, актуальності та
посильності; для граматичного матеріалу – критеріїв стабільності, зразковості
та стилістичної унормованості; для лексичного матеріалу – критеріїв
комунікативної цінності, професійної спрямованості, словотвірної здатності та
тематичності.

5. Розроблено підсистему вправ та завдань для ДН ААПМ.
Обґрунтовано, що ДН ААПМ потрібно здійснювати у чотири етапи: підготовчий,
аналітичний, аргументаційно-тренувальний та текстово-продукувальний.
Створено модель ДН ААПМ, яка реалізується упродовж 10 тижнів (60
позааудиторних годин). Модель ДН ААПМ має модульний характер. Кожен
модуль присвячений навчанню окремого жанру ААПМ та охоплює 12
позааудиторних академічних годин.

6. У ході експерименту встановлено, що розроблена модель ДН ААПМ
майбутніх правознавців є ефективною, адже сприяє досягненню цілей та
реалізації завдань ААПМ, а саме формуванню необхідних вмінь та навичок
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ААПМ, що підтверджено за допомогою математичної обробки
експериментальних даних (критерії U – Манна-Уїтні та G – критерій знаків).

За результатами експериментального навчання було розроблено методичні
рекомендації, з метою запобігання потенційних труднощів під час планування,
підготовки та  здійснення навчання ААПМ майбутніх правознавців
дистанційними засобами в системі віртуального навчання Moodle.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів висвітленої проблеми.
Перспективою подальших наукових розвідок є розроблення методики ДН усного
аргументативного мовлення на матеріалі інших стилів та жанрів мовлення.
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АНОТАЦІЯ

Заярна І. С. Методика дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців. – На правах
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). –
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти
і науки України. – Київ, 2019.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та
експериментальній перевірці методики дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців.

У роботі проаналізовано стан досліджуваності проблеми дистанційного
навчання англійського аргументативного писемного мовлення студентів-юристів;
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визначено жанри англійського аргументативного писемного мовлення в межах
юридичного дискурсу та їх лінгвістичні особливості. Особлива увага зосереджена
на теоретико-методичних аспектах дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення студентів-юристів: з’ясовано особливості
LMS Moodle як онлайн технології, для дистанційного навчання англійського
аргументативного мовлення, виокремлено підходи та принципи дистанційного
навчання англійського аргументативного писемного мовлення, а також вивчено
специфіку застосування методу кейсів та методу Сократа для дистанційного
навчання англійського аргументативного писемного мовлення. Сформульовані
цілі та зміст навчання англійського аргументативного писемного мовлення,
визначено критерії відбору текстового та мовного матеріалів та на їх основі
здійснено відбір текстів, лексичних одиниць та граматичних структур; теоретично
обґрунтовано та розроблено підсистему вправ та завдань, а також створено
дидактичну модель організації процесу дистанційного навчання англійського
аргументативного писемного мовлення майбутніх правознавців.

Ефективність розробленої методики перевірено й підтверджено в ході
експериментального навчання, за результатами якого укладено методичні
рекомендації до дистанційного навчання англійського аргументативного
писемного мовлення майбутніх правознавців.

Ключові слова: аргументативне мовлення, дистанційне навчання, жанри
англійського аргументативного писемного мовлення, майбутні правознавці, метод
кейсів, метод Сократа, принципи дистанційного навчання, юридичний дискурс,
LMS Moodle.
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рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство
образования и науки Украины. – Киев, 2019.

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, разработке и
экспериментальной проверке методики дистанционного обучения английской
аргументативной письменной речи будущих правоведов.

В работе изучено состояние исследования проблемы дистанционного
обучения английской аргументативной письменной речи студентов-юристов;
определены жанры английской аргументативной письменной речи в приделах
юридического дискурса и их лингвистическе особенности. Особенное внимание
уделено исследованию теоретико-методических аспектов дистанционного
обучения английской аргументативной письменной речи студентов-юристов:
выяснены особенности LMS Moodle как онлайн технологии, для дистанционного
обучения английского аргументативном речи, выделены подходы и принципы
дистанционного обучения английского аргументативном письменной речи, а
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также изучено специфику применения метода кейсов и метода Сократа для
дистанционного обучения английского аргументативном письменной речи.
Сформулированы цели и содержание обучения английской аргументативной
письменной речи, определены критерии отбора текстового и языкового
материалов и на их основе произведен отбор текстов, лексических единиц и
грамматических структур; теоретически обосновано и разработано подсистему
упражнений и заданий, а также создано дидактическую модель организации
дистанционного обучения английской аргументативной письменной речи
будущих правоведов.

Эффективность разработанной методики была проверена и подтверждена в
ходе экспериментального обучения, в результате которого сформулированы
методические рекомендации по дистанционному обучению английской
аргументативной письменной речи будущих правоведов.

Ключевые слова: аргументативная речь, дистанционное обучение, жанры
английской аргументативной письменной речи, будущие правоведы, метод
кейсов, метод Сократа, принципы дистанционного обучения, юридический
дискурс, LMS Moodle.

ABSTRACT

Zaiarna I. S. Methodology for distance teaching English argumentative
writing to prospective legal professionals. – Manuscript.

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Studies. 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.

The thesis deals with theoretical substantiation and practical elaboration of the
methodology for distance teaching English argumentative writing to prospective legal
professionals.

The thesis address distance learning as an individualized process of acquiring
knowledge, skills and abilities of English argumentative writing by law students, which
takes place indirectly through the interaction of distant participants in the educational
process in a specialized environment that functions on the basis of modern psycho-
pedagogical and information and communication technologies.

It has been proved that teaching English argumentative writing should be
performed from the perspective of the constructivist, competency-based and genre
approaches. They are implemented under the didactic learning principles (proximity,
conscientiousness, active participation, visibility), the psychological learning principles
(motivation, gradual formation of skills and abilities, individual psychological
peculiarities of the student's personality, adaptive processes) and the methodіc learning
principles (leading role of communication, authenticity of learning materials,
professional orientation of learning, situationality). Case method and the Socratic
Method are considered essential in the training process.

The purpose of English argumentative writing to prospective legal professionals
is to form skills and abilities for free and independent creation of written argumentative
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legal texts in accordance with established criteria and genre patterns. It has been proved
that the content of English argumentative writing include the knowledge of legal
component, functional subtypes of argumentative speech; grammatical and lexical
skills; abilities to analyze the text from the point of view of the presence of
argumentative tactics in it, to define and use the language means of expressing English
argumentative writing, compositional and genre-stylistic features of texts, ability to
select, plan and organize information in writing, ability to produce completed written
texts, arguing their own point of view for with the help of appropriate linguistic means,
the ability to find the most typical for the legal community means and means of
achieving communicative goals and the implementation of communicative strategies.

The thesis provides the system of exercises and tasks for distance teaching
English argumentative writing to prospective legal professionals, which is organized in
four stages. The preparation stage represents non-communicative and conditional-
communicative exercises on the formation of lexical and grammatical skills. The
analytical stage represents exercises on the definition of structural and compositional
parts of certain genres of English argumentative writing, the logic of presentation of a
composition in certain genres of English argumentative writing, on the definition of
linguistic means for expressing the thesis, arguments, conclusions, and also means of
communication of composite parts. The argumentative-training stage is characterized by
the tasks on the formulation of the legal issue (theses), the tasks on the identification of
the form and method of argumentation, the tasks on the identification of the structural
parts of the argument within the context of the argumentative text, the task on forming
the argumentative skills. The text-productive stage represents tasks on the improvement
of productive skills in argumentative writing and the tasks on the development of text-
producing skills in argumentative writing. Based on the methodological analysis of the
issue under the consideration, the didactic model has been designed.

The experimental teaching has been conducted to prove the effectiveness of the
suggested methods of distance teaching English argumentative writing to prospective
legal professionals.

Methodological guidelines for distance teaching English argumentative writing to
prospective legal professionals have been elaborated and offered to teachers.

Key words: argumentative writing, distance teaching, English argumentative
writing genres, prospective legal professionals, case method, Socrates method, distance
teaching principles, legal discourse, LMS Moodle.
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