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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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». Таким чином, система 

вищої освіти виходить на новий рівень. Також, 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 та миру». Тож підготовка майбутніх правознавців орієнтується і на 

навчання власне іншомовного усного мовлення. Відповідно до програм підготовки 

фахівців-правознавців немовних ЗВО, зокрема Національної академії внутрішніх 

справ, однією із задач навчання іноземної мови є навчити усного спілкування, тобто 

сформувати англомовну компетентність в аудіюванні, монологічному та 

діалогічному мовленні. Невід’ємною складовою цих компетентностей є лексична 

компетентність. З іншого ж боку, практика показує, що майбутні правознавці 

приходять на навчання до ЗВО з різним рівнем комунікативної (в тому числі й 

лексичної) компетентності, що вимагає від викладача врахування індивідуального 

рівня комунікативної підготовки з метою створення умов, оптимальних і 

максимально ефективних для навчання кожного студента, а отже, постає питання 

диференціації процесу навчання. 

Питанням диференціації процесу навчання в лінгводидактиці 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. Однак, незважаючи на суттєві здобутки у 

дослідженні цього напряму, питання диференціації процесу формування 

англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності майбутніх 

правознавців в усному спілкуванні (з урахуванням їхнього початкового рівня 

навченості) залишається до кінця нерозкритим. 

Для вирішення проблеми диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності майбутніх правознавців в усному спілкуванні застосовано 

кейс-метод, який як технологія навчання охоплює матеріали, орієнтовані 

насамперед на самостійне опанування мовними знаннями інтегровано з 

розширенням фахової компетентності, на вирішення завдань лінгвістичного 

характеру, формування відповідних навичок та вмінь фахового мовлення. Саме 

завдяки кейс-технології можна створити для студентів траєкторії індивідуального 

розвитку лексичної компетентності, вивести кожного студента на оптимальний 

підсумковий рівень мовно-мовленнєвої підготовки. 
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Таким чином, потреба у фахівцях-правознавцях з високим рівнем англомовної 

комунікативної компетентності (зокрема лексичної компетентності в усному 

спілкуванні), різний рівень навченості студентів, які розпочинають навчання на 

першому курсі ЗВО, а також відсутність розробленої методики диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні (зокрема, 

із застосуванням кейс-методу) зумовлюють 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 диференційованого формування 

професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців. 

Для досягнення даної мети визначено такі завдання дослідження: 

• дослідити сучасний стан розвитку питання навчання професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх правознавців; 

• уточнити зміст англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців; 

• окреслити методичні засади диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-технології; 

• визначити мету диференційованого навчання англійської лексики в 

усному спілкуванні майбутніх правознавців; 

• здійснити добір лексичного матеріалу та комунікативних ситуацій у 

межах диференційованого навчання майбутніх правознавців, а також окреслити 

критерії добору лексичного матеріалу; 

• розробити зміст і структуру кейсів для диференційованого навчання 

англійської лексики в усному спілкуванні майбутніх правознавців; створити модель 

процесу диференційованого навчання; 

• експериментально перевірити ефективність розробленої методики, 

встановити методичні передумови ефективності методики диференційованого 

формування лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців 

з 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. 



3 

Гіпотеза дослідження: ефективність диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні у майбутніх 

правознавців буде високою за умов об’єднання студентів у диференційовані групи 

за рівнем навченості, 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 основі інтегративно-диференційованого, компетентнісного, 

комунікативно-діяльнісного підходів. 

Для розв’язання поставлених завдань було застосовано такі 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. 

На захист виносяться такі наукові положення:  

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 змістової та процесуальної сторін 

диференціації, адаптаційно-розвивального характеру інтеграції та диференціації, 

психологічної комфортності та мотиваційного характеру навчання, професійного 

спрямування процесу навчання, єдності диференціації та інтеграції, системності, 

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 

правознавців визначається 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.  

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 



4 

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, професійно орієнтовані друковані тексти, аудіо-, 

відеоматеріали, які відображають ситуації комунікативної професійної діяльності 

майбутніх правників, матеріали, які репрезентують синтагматику та 

функціональність 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 визначено рівні 

А2, В1, В1+. До цих рівнів визначаються диференційовані цілі, зміст та очікуваний 

результат. Відповідно, матеріали кейсів диференційовано за семантичними групами 

лексики, що є предметом навчання, за глибиною вивчення термінів, 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 траєкторії 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 з дотриманням низки дидактичних та методичних принципів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось упродовж 

2017-2018 рр. та в ньому взяло участь 65 курсантів / студентів Національної академії 

внутрішніх справ, а також 66 фахівців-викладачів правничих дисциплін взяли участь 

в анкетуванні. 

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 

підходів; здійснено диференціацію цілей та змісту навчання лексики для 

диференційованих за початковим рівнем  навченості груп студентів; розроблено 

диференційовані кейси та диференційовані варіанти завдань у межах одного кейсу 

(диференційовано лексичні одиниці, комунікативно-мовленнєві ситуації, тексти для 
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самостійної роботи, вправи залежно від рівня навченості студентів); визначено 

методичні передумови ефективної реалізації авторської методики; уточнено поняття 

лексичної компетентності в усному англійському спілкуванні майбутніх юристів та 

розширено її зміст з позиції диференційованого підходу; уточнено поняття кейс-

методу у формуванні лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців; уточнено та розширено список комунікативних ситуацій усного 

мовлення для формування лексичної компетентності майбутніх правознавців; 

удосконалено зміст англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців; подальшого розвитку набула методика диференційованого 

навчання іноземної мови та її навчання з використанням кейс-технологій. 

Практичне значення дисертаційного дослідження в тому, що розроблено 

комплекси вправ для формування англомовної лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців з використанням кейс-технології; створено 

модель формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців з використанням кейс-технології. 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.  

Апробація дослідження. Концептуальні положення дисертаційного 

дослідження та отримані результати було оприлюднено на 13-и конференціях: 

1) «Наукова дискусія: теорія, практика інновації» (Київ, 2016); 2) «Педагогіка і 

психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» 

(Миколаїв, 2016); 3) «Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика» (Одеса, 

2016); 4) «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2016); 5) «Інноваційні 

технології навчання іноземних мов професійного спрямування» (Київ, 2016); 

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

(Київ, 2016); 7) «Інтерактивні освітні технології та їх роль у формуванні іншомовної 

комунікативної компетентності» (Київ, 2016); 8) «Україна і світ: діалог мов та 

культур» (Київ, 2017); 9) «Застосування іноземної мови при викладанні 

кримінально-правових дисциплін» (Київ, 2017); 10) «Інтерактивні освітні технології 

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

11) «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» 

(Запоріжжя, 2018); 12) «Сучасний вимір психології та педагогіки» (Львів, 2018); 

13) «Інноваційні технології навчання іноземних мов професійного спрямування» 

(Київ, 2018). 

Методику диференційованого формування англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні 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). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 20-и 

одноосібних працях: 5 статей у наукових фахових виданнях, затверджених МОН 
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України, 2 статті у закордонних фахових виданнях. Додатково наукові результати 

дисертації відображено у 13-и працях апробаційного характеру. 

Структура та 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми й доцільність її дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито новизну, 

практичну цінність, наведено відомості про апробацію й упровадження результатів 

дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні передумови диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні 

майбутніх правознавців» досліджено сучасний стан питання 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. 

Навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх правознавців було 

предметом багатьох лінгводидактичних досліджень. Проаналізувавши низку 

наукових праць (Н. В. Абрамова, Є. В. Алєксандрова, Н. В. Алонцева, 

Ж. В. Глотова, Н. О. Дацун, Т. П. Дружченко, Я. О. Дьячкова, І. Ю. Єссіна, 

С. Є. Зайцева, К. С. Кіктєва, С. Е. Кірнжер, Г. О. Кіченко, І. І. Крузе, 

Н. О. Лабашова, М. М. Лаврененко, О. Л. Прохорова, І. О. Сисоєва,  Т. П. Фролова, 

С. Д. Циренжапова, В. В. Черних), можемо констатувати, що у дослідженні 

проблеми навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх правознавців 

набуто значного досвіду: окреслено зміст та склад комунікативної компетентності 

майбутнього юриста, окреслено основні підходи, принципи, методи, засоби 

навчання майбутніх юристів іноземної мови, розроблено комунікативно-мовленнєві 

ситуації юристів, педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу 

навчання іноземної мови,  етапи формування навичок та вмінь.  

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. 

Здатність та готовність використовувати лексичні одиниці в мовленні має 

тематично-ситуативний характер. Визначивши (на основі «Класифікатора професій 

України» та переліку фахових компетентностей правознавця, наведених у 

«Стандарті вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань –   

08 «Право», спеціальність – 081 «Право») сферу діяльності майбутніх правознавців 
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та їхні майбутні посади (суддя, помічник судді, слідчий, прокурор, нотаріус, 

юрисконсульт, адвокат, юрист у різних організаціях тощо), було встановлено типові 

ситуації усного мовлення юриста: декларативні (публічні виступи, доповіді), 

комісивні (зобов’язання, гарантії, відмови, поруки), інтерогативні (запит та 

отримання інформації, інтерв’ювання, випитування), ін’юнктивні (накази, вимоги, 

розпорядження, дозволи, заборони), реквестивні (прохання), адвіситивні (поради, 

рекомендації, пропозиції). Здійснення усного спілкування в межах описаних вище 

ситуацій передбачає сформованість у студентів лексичних знань та навичок у межах 

таких груп лексики: терміни з різних галузей права; терміни загальної юридичної 

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

галузевого права); загальнонаукові терміни; семантично спеціалізовані слова 

загальної мови (терміновані слова); кліше, вільні фразеологічні сполуки, які 

використовуються у мові права; загальнорозмовна лексика, яка вживається в 

загальноприйнятих значеннях. 

Потреба в диференційованому навчанні іншомовної лексики майбутніх 

правознавців є природною та закономірною з погляду діалектики формування 

словникового запасу людини. Диференційоване навчання іншомовної лексики 

передбачає: урахування індивідуальних особливостей студентів, групування 

студентів / курсантів на основі цих особливостей, варіативність навчального 

процесу. 

У фокусі предмету 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 для кожної 

диференційованої групи цілей та очікуваного результату навчання, окресленні 

змісту, підсистеми вправ і завдань, видів кейсів, їх наповнення, прийомів роботи з 

кейсами. 

Мета диференційованого формування лексичної компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх правознавців полягає у створенні оптимальних умов 

організації навчання та в досягненні 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 рівень В1+ (В2), студенти 

з рівнем В1 – на рівень В2 (В2+), студенти з рівнем В2 – на рівень В2+). 

Обґрунтовано, що методичну основу для диференційованого формування 

лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців складають 

інтегративно-диференційований, компетентнісний та комунікативно-діяльнісний 

підходи. Ключовим визначено кейс-метод, відомий як метод ситуативного навчання 

на конкретних прикладах. 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 професійної діяльності майбутніх 

правовиків, репрезентують синтагматику та функційність відповідної лексики, 

лексичні вправи та завдання), які орієнтовані на самостійне опанування фаховими 
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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 дослідженні розроблено три групи кейсів, які диференціюються за цілями, 

очікуваними результатами, змістом навчання, а також вправами та завданнями: 

- кейси, орієнтовані на рівень навченості А2 (результат – сформовані лексичні 

навички на рівні В1+ / В2): ці кейси скеровані на навчання загальнорозмовної 

лексики, вільних фразеологічних словосполучень, притаманних правовому 

дискурсу, загальнонаукових термінів, термінів загальної юридичної практики, 

термінованих слів; вивчається образно-понятійне значення терміноконцепта, 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 (з інформативною та інформативно-інтерпретаційною функціями); 

домінантними є функціональні типи розповіді та опису; у межах кейсу, 

орієнтованого на рівень навченості А2 запропоновано внутрішню диференціацію: 

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 

використовуються частково адаптовані та автентичні фахові тексти; 

використовуються комунікативно-мовленнєві ситуації в межах публічного виступу, 

доповіді, прохання, наказу, вимоги, розпорядження, дозволу, 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+); 

- кейси, орієнтовані на рівень навченості В1+ (результат – сформовані 

лексичні навички на рівні В2+): метою цих кейсів є повторення усіх груп лексики та 

удосконалення навичок їх вживання; формування знань та навичок оперування 

термінами з різних галузей права, термінами з 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, 
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пропозиції; домінантними є функціональні типи мовлення – обґрунтування та 

спростування. 

У другому розділі дисертації «Методика диференційованого навчання 

майбутніх правознавців англомовної лексики в усному спілкуванні» 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 та 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. 

Засадничі принципи методики диференційованого навчання іноземної мови 

орієнтовані не на підведення усіх студентів до єдиного стандарту, а створення 

індивідуальних навчальних траєкторій, за яких кожен студент навчатиметься в 

комфортних та оптимальних умовах і вийде на максимально можливий власний 

результат. Цілі навчання лексики майбутніх юристів диференційовано так: на кінець 

І-го курсу студенти з початковим рівнем навченості А2 повинні набути лексичних 

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+. 

У межах формування лексичної компетентності в усному спілкуванні 

одиницями добору лексичного матеріалу стали: окреме слово (загальновживане, 

термінослово, термін), лексичне словосполучення (вільні фразеологічні сполуки та 

складені терміни), терміноконцепти. Для відбору лексичних одиниць використано 

такі критерії: критерій урахування рідної мови, сполучуваності, семантичної 

цінності, багатозначності, словотворчої і стройової здатності, професійної 

спрямованості. Одиницею добору текстів визначено цілісний фаховий текст. 

Критеріями добору були визначені такі: критерій цілісності, автентичності, 

професійної спрямованості, інформативності, проблемності, врахування рівня 

мовної та професійної підготовки студентів, новизни, ситуативності. 

Кейс містить відібрані друковані та аудіо-, відеоматеріали, лексичні одиниці, 

об’єднані за тематично-ситуативним принципом, а також підсистему вправ, яка 

реалізується у кілька етапів: 1) на етапі ознайомлення студенти у процесі читання / 

аудіювання сприймають, розуміють і запам’ятовують форму, семантику та функції 

лексичних одиниць; 2) на ситуативно-стереотипізуючому етапі формуються 

лексичні навички  шляхом виконання студентами некомунікативних та умовно-

комунікативних вправ; 3) на варіативно-ситуативному етапі відбувається 

формування лексичної навички в умовах продукування монологів та діалогів 

шляхом виконання  комунікативних вправ. 

Кейси для студентів, які мають рівень навченості А2. 

Види кейсів за орієнтацією на підсумковий рівень навченості: 

одноваріантні (орієнтовані на досягнення рівня В1); двоваріантні (орієнтовані на 

рівень В1 / В1+); триваріантні (орієнтовані на рівень В1, В1+, В2). 
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Характер матеріалів кейсу: 1 друкований текст та 1 аудіо-, відеотекст є 

фаховими адаптованими, 2 тексти (1 друкований, та 1 аудіо-, відеотекст) є частково 

автентичними; 3 автентичні тексти. 

Семантичні групи лексики: загальнорозмовна лексика, вільні фразеологічні 

словосполучення, притаманні правовому дискурсу, загальнонаукові терміни, 

терміни загальної юридичної практики, терміновані слова, терміноконцепти з 

образно-понятійним значенням. 

Етапи роботи з кейсом: 1) читання адаптованого фахового тексту, 

семантизація лексичних одиниць; 2) виконання некомунікативних та умовно-

комунікативних лексичних вправ (на основі лексики з тексту); 3) прослуховування з 

повним розумінням аудіо-, відеотекстів, семантизації нової лексики; 4)  виконання 

некомунікативних та умовно-комунікативних лексичних вправ; 5) читання та 

аудіювання 2-ох напівадаптованих текстів, після читання відбувається аналіз 

складних мовних явищ, терміноконцептів, виконання некомунікативних та умовно-

комунікативних вправ; 6) читання / аудіювання 2-ох автентичних фахових текстів, 

зміст яких містить окремі проблемні професійні ситуації; аналіз незнайомої лексики; 

підготовка та виголошення доповіді з певної проблеми, обговорення її, дискусія. 

Кейси для студентів, які мають рівень навченості B1. 

Види кейсів за орієнтацією на підсумковий рівень навченості: 

одноваріантні кейси (орієнтовані на досягнення рівня В2); двоваріантні кейси 

(орієнтовані на досягнення рівня В2, В2+). 

Характер матеріалів кейсу: частина текстів та аудіо-, відеотекстів є частково 

автентичними (тобто адаптовані окремі фрагменти), а інша частина текстів та аудіо-, 

відеотекстів є автентичними. 

Семантичні групи лексики: загальнорозмовна лексика, 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. 

Етапи роботи з кейсом: 1) читання напівавтентичного фахового тексту, 

семантизація лексичних одиниць; 2) виконання некомунікативних та умовно-

комунікативних лексичних вправ (на основі лексики з тексту, а також нові лексичні 

одиниці, які вступають у парадигматичні та синтагматичні відношення зі словами, 

вживаними у текстах); 3) прослуховування з повним розумінням аудіо-, 

відеотекстів; семантизація невідомих лексичних одиниць та коментування термінів; 

4) виконання мовних лексичних вправ, орієнтованих на формування навичок 

вживання нових лексичних одиниць з прослуханого тексту; 5) читання та 

аудіювання автентичних текстів, після чого відбувається аналіз складних мовних 

явищ та терміноконцептів; виконання некомунікативних та умовно-комунікативних 

вправ; 6) читання та аудіювання автентичних фахових текстів, зміст яких включає 

окремі проблемні професійні ситуації; аналіз незнайомої лексики; підготовка та 

здійснення продуктивного мовлення (монологічного – виголошення доповіді із 

власним розв’язанням проблеми та діалогічного – обговорення доповіді та дискусія 

за фаховою проблемою). 

Кейси для студентів, які мають рівень навченості В1+. 
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Види кейсів за орієнтацією на підсумковий рівень навченості: 

одноваріантні кейси орієнтовані на формування знань та навичок оперування 

термінами з різних галузей права, термінами із суміжних наук, терміноконцептами, 

які репрезентують специфічні декларативні та процедурні знання, відмінні в 

правових системах України та англомовних країн, відображають культурну 

специфіку та цінності. 

Характер матеріалів кейсу: автентичні фахові друковані тексти та аудіо-

відеотексти. 

Семантичні групи лексики: загальнорозмовна лексика, 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. 

Етапи роботи з кейсом: 1) читання / аудіювання автентичних фахових 

текстів; автоматизація дій з уже відомими лексичними одиницями та розширення 

активного вокабуляру новими словосполученнями, які притаманні правовому 

дискурсу, загальнонауковими термінами, термінами загальної юридичної практики, 

термінованими словами; 2) виконання умовно-комунікативних лексичних вправ; 

3) робота з термінами з різних галузей права, термінами з суміжних наук (зокрема 

читання / аудіювання текстів, що містять такі терміни; семантичний аналіз термінів 

та надання дефініцій чи коментарів; переказ текстів з використанням даних 

термінів); 4) формування знань про слоти терміноконцептів, а також навичок 

правильного вживання їх у мовленні (зокрема читання / аудіювання текстів, що 

містять терміноконцепти, їхній слотовий аналіз, визначення культурної специфіки; 

надання дефініцій та коментування терміноконцептів; складання з ними речень); 

5) читання / аудіювання текстів, їх аналіз та семантизація незнайомих термінів і 

терміноконцептів; підготовка продуктивного монологічного та діалогічного 

мовлення (а саме доповіді в межах комунікативно-мовленнєвих ситуацій: 

зобов’язання, гарантії, відмови, поруки, запиту та отримання інформації, 

інтерв’ювання, випитування, поради, рекомендації, пропозиції з інформативною, 

інформативно-інтерпретаційною, регулятивно-спонукальною, переконувальною 

функціями); виголошення доповіді, пропонуючи власне вирішення проблеми 

(монологічне) та обговорення / дискусія за фаховою проблемою (діалогічне).  

Наведемо приклади вправ кейсу, орієнтованого на студентів рівня B1. 

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.  

Тип вправи: некомунікативна лексична. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: самоконтроль, перевірка за словниками. 

ВПРАВА 2. Мета: формування лексичних рецептивно-репродуктивних 

навичок (на основі аудіотексту). 
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Інструкція до аудіювання: 

- define the meaning of the following words / word-combinations: attorney, to come 

down, property, to determine, item, fraud, embezzlement. 

- listen to the text and write down all unknown words. 

Інструкція після аудіювання:Answer the questions given afore listening. Explain 

these notions: theft, shoplifting, felony, misdemeanor. 

Тип вправи: некомунікативна. 

Режим виконання: самостійно. 

Режим контролю: контроль з боку викладача. 

ВПРАВА 3. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок у 

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. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

ВПРАВА 4. Мета: удосконалення репродуктивних лексичних навичок у 

правовому монологічному та діалогічному аргументативному мовленні, поповнення 

словникового запасу студентів лексикою з кримінального права, розширення 

фахових знань студентів. 

Інструкція 1: Explain to Raymond 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. 

Режим виконання: самостійно, індивідуально, у групах. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача.  

Для впровадження авторської методики диференційованого формування 

лексичної компетентності було розроблено модель, яка охоплює 30 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). 
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Один мікромодуль охоплює 12 годин – 6 годин самостійної роботи  і 6 годин 

аудиторної. Загалом 360 годин. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

диференційованого формування англомовної лексичної компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх правознавців» представлено хід та результати 

експерименту; розроблено критерії та норми оцінювання лексичної компетентності 

в усному спілкуванні майбутніх правознавців; експериментально перевірено 

ефективність методики диференційованого формування названої компетентності та 

розроблено методичні передумови ефективного застосування авторської методики. 

Для реалізації експерименту, а також для виявлення його якісних та 

кількісних результатів було визначено такі критерії оцінювання: 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. 

Мета експерименту полягала 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.  

Характер експерименту – базовий природний вертикальний відкритий. 

Відповідно до розробленої 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. В експерименті взяли участь 

65 курсантів/студентів спеціальності «Право» Національної академії внутрішніх 

справ (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).  

Наведемо динаміку змін лексичної компетентності в усному спілкуванні на 

кожному із зрізів (Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Передекспериментальний зріз Проміжний зріз Підсумковий зріз 

К-

сть 

осіб 

ЕГ1  ЕГ2  ЕГ3  Разом ЕГ1  ЕГ2  ЕГ3  Разом ЕГ1  ЕГ2  ЕГ3  Разом 

А2 18   18 3 - - 3 2 - - 2 

B1  26  26 6 7 - 13 3 2 - 5 

B1+   21 21 8 6 6 20 10 3 2 15 

B2    - 1 10 5 16 3 14 4 21 

B2+    - - 3 10 13 - 7 15 22 

 

Зведені результати передекспериментального, проміжного та підсумкового 

зрізів з урахуванням середнього коефіцієнту навченості подані в Таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Середній бал (з урахуванням відносного коефіцієнту) 

Передекспериментальний зріз Проміжний зріз Підсумковий зріз 

ЕГ1 

(А2) 

ЕГ2 

(B1) 

ЕГ3 

(B1+) 

ЕГ 1 

(А2) 

ЕГ2 

(B1) 

ЕГ3 

(B1+) 

ЕГ 1 

(А2) 

ЕГ 2 

(B1) 

ЕГ 3 

(B1+) 

23,63 39,21 58,84 46,91 65,37 83,57 58,44 82,37 95,07 

 

Аналіз даних, отриманих за результатами підсумкового зрізу і обчислених за 

допомогою однофакторного дисперсійного аналізу та Т-критерію Вілкоксона дав 

нам змогу встановити позитивну динаміку у набутті англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні. 

Отже, експериментально вдалося довести гіпотезу й підтвердити ефективність 

авторської методики. 

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 очікуваного результату, створення та 

упровадження в навчальний процес диференційованих кейсів та диференційованих 

варіантів завдань у межах одного кейсу, тривалість навчання (360 годин), рефлексія 

студентів, організація процесу навчання на засадах інтегративно-

диференційованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного підходів з 

дотриманням низки дидактичних та методичних принципів. 

 

ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено основні теоретичні й практичні результати 

дисертаційного дослідження, які підтверджують гіпотезу та положення, що 

виносяться на захист. 

1. Визначено, що лексична компетентність в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців є системною динамічною взаємодією 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. Формування лексичної компетентності здійснюється 

інтегровано з навчанням монологічного та діалогічного мовлення. 

2. Встановлено, що диференційоване навчання є передумовою ефективного 

формування іншомовної лексичної компетентності. Обґрунтовано, що 

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.  

3. Метод кейсів є технологією навчання, яка охоплює методично організовані 

навчальні матеріали (друковані тексти, мультимедійні матеріали, що 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 розширенням фахової компетентності, на вирішення завдань 

лінгвістичного характеру, формування відповідних навичок та вмінь фахового 

мовлення. 

4. Диференційовано цілі навчання лексики в усному спілкуванні  майбутніх 

юристів: студенти з початковим рівнем навченості А2 мають набути лексичних 

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+. 

5. Визначено одиниці добору лексичного матеріалу: окреме слово 

(загальновживане, термінослово, термін), лексичне словосполучення (вільні 

фразеологічні сполуки та складені терміни), терміноконцепти.  

На основі описаних вище критеріїв дібрано такі групи лексики: 

загальнорозмовні слова, які вживаються в загальноприйнятих значеннях, кліше, 

фразеологічні сполуки, семантично спеціалізовані слова загальної мови (терміновані 

слова), загальнонаукові терміни, терміни загальної юридичної практики, терміни із 

суміжних наук, терміни з різних галузей права, – які вживаються в декларативних, 

комісивних, інтерогативних, ін’юнктивних, реквестивних, адвіситивних ситуаціях 

професійного мовлення майбутніх правознавців. 

Одиницею добору текстів визначено цілісний фаховий текст. Критеріями 

добору – цілісності, автентичності, професійної спрямованості, інформативності, 

проблемності, врахування рівня мовної та професійної підготовки студентів, 

новизни, ситуативності. 

Ситуації мовлення, відібрані лексичні одиниці та тексти диференційовано за 

рівнями навченості. 

6. Розроблено вправи і завдання, що складають зміст та структуру кейсів, 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. Підсистема вправ ґрунтується на поетапності формування лексичних 

навичок, визначеній С. Шатіловим: 1) ознайомлення з новою лексикою (орієнтовний 

етап); 2) етап автоматизації дій студентів з новими лексичними одиницями 

активного словника (ситуативно-стереотипізуючий етап); 3) етап застосування 

(варіативно-ситуативний етап). 

Розроблено модель авторської методики, яка 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 висловлювань, жанрова приналежність текстів для читання / аудіювання) у 

межах спільної теми –  усе це спричиняє диференціацію лексичних одиниць. 



16 

7. У ході експериментального дослідження було підтверджено сформульовану 

раніше гіпотезу та доведено ефективність методики диференційованого формування 

англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців з використанням кейс-методу. Для підтвердження результатів 

експерименту було використано Т-критерій Вілкоксона та однофакторний 

дисперсійний аналіз. Було сформульовано методичні передумови ефективності 

авторської методики. 

Перспективою подальших досліджень може стати методика формування 

іншомовних компетентностей майбутніх юристів у різних видах мовленнєвої 

діяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

Романов І. І. Методика диференційованого формування англомовної 

лексичної компетентності в усному спілкуванні 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. 

У дисертації теоретично обґрунтовано, практично розроблено та 

експериментально перевірено ефективність розробленої методики 

диференційованого навчання професійно орієнтованої англомовної лексичної 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх правознавців: окреслено основні 

підходи до навчання правознавців іноземної мови; уточнено зміст лексичної 

компетентності; обґрунтовано методичні засади диференційованого формування 

лексичної компетентності в усному спілкуванні з використанням кейс-методу; 

уточнено поняття 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 навчання 

та наповненням навчальними матеріалами; визначено критерії відбору лексичного 

матеріалу та комунікативних ситуацій для навчання; наголошено на етапах роботи з 

лексичним матеріалом. 

Розроблено кейси для різних рівнів навченості студентів (A2, B1, B1+), а 

також модель диференційованого навчання майбутніх юристів англійської лексики в 

усному спілкуванні. 

У процесі експерименту встановлено ефективність розробленої авторської 

методики, сформульовано методичні передумови ефективності диференційованого 

формування англомовної лексичної компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

правознавців за авторською методикою. 

Ключові слова: майбутні правознавці, лексична компетентність, усне 

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

навченості студентів. 
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АННОТАЦИЯ 

Романов И. И. Методика дифференцированного формирования 

англоязычной лексической компетентности в устном общении будущих 

правоведов. – На правах 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. 

В диссертации теоретически обоснована, практически разработана и 

экспериментально проверена эффективность разработанной методики 

дифференцированного обучения профессионально ориентированной англоязычной 

лексической компетентности в устном общении будущих правоведов: определены 

основные подходы к обучению правоведов иностранному языку; уточнено 

содержание лексической компетентности; обоснованы методические основы 

дифференцированного формирования лексической компетентности в устном 

общении с использованием кейс-метода; уточнено понятие кейс-метода в 

формировании лексической компетентности в устном общении будущих 

правоведов; осуществлено дифференциацию кейсов с учетом уровня обученности 

студентов и ожидаемого результата обучения, по содержанию обучения и 

наполнения учебными материалами; определены критерии отбора лексического 

материала и коммуникативных ситуаций для обучения; акцентировано внимание на 

этапы работы с лексическим материалом. 

Разработаны кейсы для различных уровней обученности студентов (A2, B1, 

B1+), а также модель дифференцированного обучения будущих юристов английской 

лексике в устном общении. 

В процессе эксперимента установлена эффективность разработанной 

авторской методики, сформулированы методические предпосылки эффективности 

дифференцированного формирования англоязычной лексической компетентности в 

устном общении будущих правоведов по авторской методике. 

Ключевые слова: будущие правоведы, лексическая компетентность, устное 

общение, коммуникативные ситуации, дифференцированное обучение, кейс-метод, 

уровень обученности студентов. 

 

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 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 purpose of the research covers theoretical justification, 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 
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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. Main approaches, principles and methods to the teaching 

English language by lawyers 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 exercises is 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. 

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 experimental 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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