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У статті розглянуто поняття «зміст навчання іноземної мови» з точки зору різних вчених, ви-
значено такі його основні структурні компоненти, як знання, вміння і навички. До компонентів зміс-
ту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів немовних педагогічних спеці-
альностей автор відносить знання мовного матеріалу, специфічного для наукового викладу думок; 
лінгвістичні вміння його використання в найпростіших мовленнєвих діях; а також рецептивні, репро-
дуктивні і продуктивні мовленнєві вміння його вживання в писемному науковому мовленні, яке по-
ступово ускладнюється. Обґрунтовано послідовність реалізації наведених компонентів у процесі на-
вчання.
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постановка проблеми. Інтеграція вітчизняної системи освіти в європейський та 
світовий освітній простір вимагає суттєвих змін у якісній підготовці магістрантів 
педагогічних спеціальностей. Так, випускники українських вишів повинні вміти 

не тільки орієнтуватися у найновіших здобутках сучасної науки, читати та перекладати ан-
гломовні наукові статті за власним фахом, а й брати активну участь у міжнародній науко-
вій комунікації, презентуючи власні дослідження, які, на думку В.Г. Кременя, потрібно ви-
конувати у тісній взаємодії з партнерами і колегами із зарубіжних країн. Такі дослідження 
мають бути подані англійською мовою – мовою міжнародного спілкування, або бути такої 
якості, щоб перекладалися, реферувалися англійською, викликали інтерес у світі [1, с. 8–9]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті трансформаційних процесів в 
освіті питання змісту навчання іноземної мови загалом і іншомовного наукового мовлення 
зокрема є актуальним сьогодні. Його дослідженню присвячено чимало праць вітчизняних 
науковців. Так, А.С. Гембарук, Б.А. Лапідус, Р.Ю. Мартинова виділили компоненти змісту 
навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета [2–4], Г.Д. Климентенко, О.В. Хо-
менко визначили зміст навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі [5; 6], 
Ю.В. Маслов, І.В. Баженова проаналізували зміст навчання англійського писемного мов-
лення у процесі професійно-педагогічної іншомовної підготовки майбутніх вчителів інозем-
ної мови [7], О.С. Синекоп уточнила складники змісту навчання написання англомовного 
наукового проблемно-тематичного повідомлення майбутніх фахівців з інформаційної без-
пеки з використанням інформаційних технологій [8], Л.В. Курило дослідила мету і зміст на-
вчання магістрантів мовних спеціальностей професійно орієнтованого наукового писемно-
го мовлення [9], Н.Л. Нікульшина, Т.В. Мордовіна здійснили відбір змісту навчання аспіран-
тів писемного наукового мовлення в жанрі науково-експериментальної статті [10]. 

Незважаючи на суттєву базу наведених досліджень, вважаємо, що подальшого уточ-
нення потребують компоненти змісту навчання іншомовного наукового писемного мов-
лення магістрантів немовних педагогічних спеціальностей. Тому метою цієї статті є визна-
чення компонентів змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістран-
тів немовних спеціальностей в процесі аналізу фахових досліджень з педагогіки.

 А.В. Маслова, 2016
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Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що до компонентів змісту навчання 
будь-якої дисципліни відносять знання, вміння і навички. І це цілком очевидно, адже зміст 
предмета перетвориться на надбання того, хто навчається, за умови, якщо він спочатку ово-
лодіє певними знаннями у межах теми, що вивчається, потім – уміннями застосовувати ці 
знання і, нарешті, – навичками виконувати навчальні дії на рівні їх повної автоматизації. 
Останнє, безперечно, стає можливим, якщо дія, що засвоюється, не є творчою. До компо-
нентів змісту навчання також відносимо навчальний матеріал, який відповідає суті предме-
та, що вивчається.

Дещо по-іншому визначаємо компоненти змісту навчання такої специфічної дисци-
пліни, як іноземна мова. Її особливість полягає у формуванні вторинного мовного опера-
ційного коду, який, за даними психологічних досліджень, може бути встановлений за умо-
ви автоматизації вживання кожної мовної одиниці, що складає його. Подібна автоматиза-
ція досягається шляхом формування мовних навичок. Звідси, під змістом навчання інозем-
ної мови Е.Г. Азімов та А.М. Щукін розуміють сукупність того, що студенти мають засвоїти в 
процесі навчання [11, с. 282], тобто знання іншомовного матеріалу, навички його вживан-
ня у передмовленнєвій тренувальній практиці, а також уміння його використання у різних 
видах мовленнєвої діяльності. При цьому якість і рівень володіння навчальним матеріалом 
має відповідати завданням конкретної спеціальності [3, с. 5]. Така думка збігається з визна-
ченням більшості вітчизняних дослідників [12, с. 124], [13, с. 48], [4, с. 159], тому вважати-
мемо знання, навички і вміння основними структурними компонентами змісту навчання. 
Розглянемо їх більш докладно.

Знання, за визначенням С.У. Гончаренка, є особливою формою духовного засвоєння 
результатів пізнання, процесу відображення дійсності, яка характеризується усвідомлен-
ням їх істинності [14, с. 184]. Без знань не можуть бути сформовані вміння, які являють со-
бою готовність до свідомих і точних дій, в той час як навички є автоматизованими ланками 
цієї діяльності [14, с. 300]. 

Проте єдиної думки вчених щодо послідовності реалізації названих компонентів у на-
вчальному процесі на сьогодні не існує, оскільки послідовність у засвоєнні матеріалу, що 
вивчається, в загальнодидактичному й лінгводидактичному процесіне має повної адекват-
ності. Це виявляється в тому, що під час вивчення будь-якої дисципліни рідною мовою не-
має необхідності після здобуття студентами певних професійних знань формувати нави-
чки (автоматизми) їх реалізації. Процес набуття знань одразу переходить у процес розви-
тку вмінь їх застосування. Навички формуються в тих, хто навчається, лише в тому випад-
ку, якщо використання знань слід виконувати автоматично. До таких видів навчальної ді-
яльності не може належати творча робота, яка виключає будь-які навички взагалі, оскільки 
сформувати навички творчої діяльності, яка передбачає наявність певного емоційного ста-
ну людини, не є можливим. У зв’язку з цим Р.Ю. Мартинова наводить такі приклади: якщо 
учні вчаться плести гачком, то перш за все вони повинні здобути знання, як це робити, по-
тім у них слід розвивати вміння виконувати ці практичні діїі, нарешті, їх багаторазове вико-
нання приведе до сформованості навичок плетіння. Якщо ж учні навчаються грі в шахи, то 
їх знання правил пересування фігур поступово трансформуються в уміння грати; а вони, у 
свою чергу, ніколи не перейдуть у навички, оскільки навіть найбільш високорівневі творчі 
вміння не зможуть стати механічними діями [4, с. 134].

Зовсім інакше відбувається під часнавчання іноземної мови і, зокрема, англійського 
наукового писемного мовлення. Практично трансформація іншомовних знань у мовлен-
нєві вміння без формування навичок використання матеріалу, що вивчається, має вигляд 
мовлення, багатого на лексико-граматичні помилки. Їх уникнення можливе лише за умо-
ви трансформації набутих лінгвістичних знань у навички вживання вивчених мовленнє-
вих явищ у спрощеному вигляді мовленнєвої практики. І лише за умови досягнення ре-
зультату сформованості навичок можна розпочинати розвиток відповідних їм мовленнєвих 
умінь [15, с. 189–193]. 

У нашому дослідженні повністю підтримуються погляди таких учених, як О. Бігич, 
П. Гурвич, Я. Колкер, Р. Мартинова, В. Плахотник, О. Тарнопольський, стосовно послідов-
ності реалізації компонентів змісту навчання іноземного мовлення, яке здійснюються: 
від здобуття знань мовного матеріалу до формування навичок його вживання у процесі 
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навчально-мовленнєвих дій, а потім від них – до розвитку вмінь його застосування в посту-
пово ускладнюваній мовленнєвій діяльності.

Однак, з огляду на той факт, що в межах цієї статті розглядається навчання англійсько-
го наукового писемного мовлення магістрантів, у яких уже є достатній досвід іншомовної 
підготовки, дозволимо собі трансформувати знання матеріалу, що вивчається, в лінгвістич-
ні вміння, які, за визначенням Р.Ю. Мартинової та С.Ф. Шатілова, становлять собою найпро-
стіші мовленнєві дії щодо застосування набутих лінгвістичних знань [4, с. 151; 16, с. 25–27]. 
На відміну від процесу формування навичок, у якому домінанта уваги учнів орієнтована на 
вдосконалення виконання мовних операцій, під час розвитку лінгвістичних умінь увагу тих, 
хто навчається, рівномірно розподілено на зміст висловлювання і його лексико-граматичну 
форму. Іншими словами, реалізація лінгвістичного вміння полягає у виконанні мовленнєвої 
дії з обов’язковим уживанням у ній зазначених лексико-граматичних явищ. Отже, компо-
нентами змісту навчання англійського наукового писемного мовлення вважатимемо зна-
ння мовного матеріалу, специфічного для наукового викладу думок; лінгвістичні вміння 
його використання в найпростіших мовленнєвих діях, тобто вміння вживати нову науково-
педагогічну лексику в окремих і зв’язних за змістом реченнях у поєднанні з раніше вивче-
ною подібною лексикою; а потім рецептивні, репродуктивні і продуктивні мовленнєві 
вміння його застосування в поступово ускладнюваному писемному науковому мовленні, 
тобто вміння читати й виявляти розуміння наукового тексту, письмово викладати, інтерпре-
тувати й аналізувати прочитане.

Висновки. На основі проведеного аналізу доходимо висновку, що найбільш дореч-
ним напрямом розвитку вмінь іншомовного наукового писемного мовлення магістран-
тів немовних педагогічних спеціальностей є шлях від набуття знань наукової лексики, яка 
найбільш часто вживається в наукових текстах педагогічної спрямованості, до формуван-
ня лінгвістичних, рецептивних, репродуктивних і продуктивних мовленнєвих умінь застосу-
вання засвоєного мовного матеріалу. При цьому зауважимо, що така послідовність зазна-
чених компонентів змісту навчання має реалізовуватись відповідно до відомих дидактич-
них принципів (доступності, послідовності та міцності здобутих знань і вмінь), а також за-
пропонованих Р.Ю. Мартиновою принципів переходу до вивчення кожної наступної части-
ни навчального матеріалу за умови засвоєння попередньої і залучення до кожної наступної 
частини матеріалу, що вивчається, найбільш значущої інформації з попередньої частини [4, 
с. 75]. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в тому, що названі компоненти зміс-
ту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів можуть бути структу-
ровані у вигляді лінгводидактичної моделі навчання досліджуваного виду мовленнєвої ді-
яльності та деталізовані у переліку знань, що підлягають засвоєнню, та відповідних умінь. 
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В статье рассматривается понятие «содержание обучения иностранному языку» с точки зре-
ния различных ученых, определяются такие его основные структурные компоненты, как знания, уме-
ния и навыки. К компонентам содержания обучения англоязычной научной письменной речи ма-
гистрантов неязыковых педагогических специальностей автор относит знания языкового материа-
ла, специфического для научного изложения мыслей; лингвистические умения его использования 
в простейших речевых действиях; а также рецептивные, репродуктивные и продуктивные речевые 
умения его употребления в постепенно усложняющейся письменной научной речи. Обосновывается 
последовательность реализации перечисленных компонентов.

Ключевые слова: компоненты содержания обучения, английская научная письменная речь, 
знания, умения, навыки, магистранты.

The article analyses the content of teaching a foreign language from the viewpoint of different 
scientists and defines its basic structural components – knowledge, skills, and habits. The author examines 
the content of teaching English scientific writing to Master students of non-linguistic pedagogical specialties 
and distinguishes the following components: 1) the knowledge of language material specific for scientific 
English; 2) the linguistic skills of its use in elementary speech acts; 3) the receptive, reproductive, and 
productive speech skills of its use in scientific writing of gradually increasing complexity. The sequence of 
the above mentioned components implementation is substantiated.

Key words: components of the content of teaching, English scientific writing, knowledge, skills, habits, 
Master students.
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