
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

39 

SUMMARY 
Kucherenko Inna. Psychological and pedagogical peculiarities of studying computer 

science disciplines in medical institutions of higher education using distance learning. 
The aim of the article is to reveal psychological and pedagogical peculiarities of 

studyinng computer science disciplines in medical institutions of higher education using 
distance learning. 

In order to achieve this goal, the following methods of research have been used: 
general scientific – analysis, synthesis, abstraction and generalization; specific scientific – 
methods of terminological analysis, system-structural and system-functional analysis, which 
made it possible to provide disclosure of the essence of the studied pedagogical phenomena 
by means of identifying and clarifying the meanings of the underlying concepts and 
ascertaining the psychological and pedagogical peculiarities of teaching of computer science 
disciplines in medical institutions of higher education using distance learning. 

It is noted that computer science disciplines are important in training specialists in the 
medical field, since in the conditions of constant changes the activity of doctors is impossible 
without use of modern information technologies. This situation involves systematic and 
coherent formation of students’ information and analytical knowledge and skills through the 
study of computer science disciplines, in particular, the discipline “Medical Informatics” in the 
process of training medical staff in higher education institution. The urgency and relevance of 
the study of computer science disciplines in medical institutions of higher education with the 
use of distance learning is proved.  

The psychological and pedagogical peculiarities of the study of computer science 
disciplines in medical institutions of higher education with the use of distance learning are found 
out, namely: focus on the study of new technologies in solving the problems faced by future 
physicians; accessible and quick training on the basic principles of working with modern medical 
information systems; a high level of systematization of medical knowledge, which is the key to 
success in the development of creative abilities; increased professional interest, flexibility and 
critical thinking of future physicians; increase of positive motivation to study. 

Key words: computer science disciplines, study of computer science disciplines, 
medical institutions of higher education, distance learning. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННа ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПИСЬМІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ 

 

Стаття присвѐчено проблемі формуваннѐ лексичної компетентності в 
письмі майбутніх ІТ-фахівців. Висвітлено понѐттѐ іншомовної лексичної 
компетентності в письмі. Обґрунтовано та схематично представлено 
взаюмозв’ѐзок між фазами роботи лексичного механізму, етапами роботи з 
формуваннѐ мовленнювої діѐльності в письмі, етапами оволодіннѐ письмом, рівнѐми 
породженнѐ писемного мовленнѐ та здійснено розподіл компонентів лексичної 
компетентності в контексті співдії зазначених фаз, етапів та рівнів. 
Запропоновано теми та ситуації з професійного середовища ІТ-фахівців, ѐкі стануть 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

40 

основоя длѐ розробки комплексу вправ длѐ формуваннѐ іншомовної лексичної 
компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців.  

Ключові слова: лексична компетентність у письмі, писемне мовленнѐ, 
лексичні навички, лексичні вміннѐ, ІТ-фахівці.   

 

Постановка проблеми. Процес інтеграції України в ювропейську 
спільноту зумовляю інтенсифікація процесів взаюмодії між представниками 
різних культур та підвищеннѐ ѐкісного рівнѐ освіти в нашій країні. Ефективна 
міжетнічна комунікаціѐ та виконаннѐ професійних обов’ѐзків неможливі без 
відповідного рівнѐ сформованості мовних та мовленнювих компетентностей. 
Одніюя з клячових компетентностей ю лексична компетентність, оскільки 
вона передбачаю оперуваннѐ лексичними одиницѐми з метоя наданнѐ 
висловлявання змістового навантаженнѐ.  

В умовах розвитку комунікаційно-інформаційних технологій 
спостерігаютьсѐ зростаннѐ обсѐгів писемної комунікації, а це, у своя чергу, 
дозволѐю розглѐдати писемне мовленнѐ не лише ѐк засіб удосконаленнѐ 
мовленнювих умінь, але і ѐк один із найбільш актуальних длѐ сьогоденнѐ 
способів спілкуваннѐ (Бецько, 2015, с. 6). Саме тому проблема формуваннѐ 
іншомовної лексичної компетентності в письмі ю актуальноя в сучасній 
методиці навчаннѐ іноземної мови.  

Аналіз актуальних досліджень. Особливості навчаннѐ письма й 
писемного мовленнѐ стали предметом наукових розвідок таких науковців, ѐк 
А. Береснюва (навчаннѐ письма іноземноя мовоя ѐк виду мовленнювої 
діѐльності), О. Гальченко, Н. Одегова (формуваннѐ компетентності у 
професійно-оріюнтованому іншомовному письмі), Б. Кукса (взаюмопов’ѐзане 
навчаннѐ монологічного мовленнѐ і письма), Я. Пассов, В. Плахотник 
(навчаннѐ іноземного письма), В. Кустарьова, М. Рождественський (система 
письмових вправ у зв’ѐзному мовленні), А. Раймс (А. Rimes) (методики 
навчаннѐ писемного мовленнѐ), О. Тарнопольський, С. Кожушко, Т. ахонтова, 
Н. Теннова (осмислене оволодіннѐ практикоя письма).  

Попри значний доробок учених у царині формуваннѐ лексичної 
компетентності та компетентності в письмі, проблема навчаннѐ лексичного 
аспекту писемного мовленнѐ потребую ґрунтовного опрацяваннѐ, чим і 
зумовлена тема даної публікації.  

Мета дослідження – охарактеризувати особливості формуваннѐ 
іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців на 
основі взаюмозв’ѐзку фаз роботи лексичного мехаізму, етапів роботи з 
формуваннѐ мовленнювої компетентності, етапів оволодіннѐ письмом і 
рівнів породженнѐ писемного мовленнѐ та здійснити розподіл компо-
нентів лексичної компетентності відповідно до запропонованої схеми.   

Методи дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури з метоя 
конкретизації та узагальненнѐ теоретичних та методичних засад досліджен-
нѐ; емпіричні: аналіз педагогічного досвіду, педагогічне спостереженнѐ.  
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Виклад основного матеріалу. У науково-методичній літературі 
існуять понѐттѐ «письмо», «писемна мова», «письмо ѐк вид мовленнювої 
діѐльності» (Палихата, 2012, с. 16).  

Я. Пассов детерміную письмо ѐк «передачу думок у письмовій формі» 
(Пассов, 1985, с. 103), що служить засобом фіксованої передачі вже 
сформованого мовленнѐ, а писемне мовленнѐ визначаять ѐк комплекс 
графічних, граматичних, лексико-семантичних, стилістичних, текстотворчих 
засобів із дотриманнѐм комунікативних ѐкостей мовленнѐ длѐ створеннѐ і 
каліграфічного та грамотного запису потрібної інформації (Палихата, 2012; 
Ніколаюва, 2013). Іншими термінами длѐ позначеннѐ писемного мовленнѐ ю 
мовленнюва творчість (ѐка ю третім етапом механізму письма) та писемне 
мовотвореннѐ.  

Комунікативні особливості писемного мовленнѐ уможливили 
розробленнѐ методик навчаннѐ письма ѐк виду мовленнювої діѐльності. 
Компетентність у письмі детермінуять ѐк «здатність реалізувати комунікація 
у письмовій формі в життюво важливих длѐ певного віку сферах і ситуаціѐх 
спілкуваннѐ відповідно до комунікативного завданнѐ» (Ніколаюва, 2013, 
с. 389). Оскільки метоя нашої статті ю проаналізувати особливості навчаннѐ 
лексичного аспекту письма, вважаюмо за необхідне окреслити лексичну 
компетентність у письмі ѐк здатність індивіда на основі засвоюних лексичних 
знань, набутих лексичних навичок та лексичної усвідомленості розпізнавати і 
сприймати лексичні одиниці (ЛО), виѐвлѐти мовне та контекстуальне 
значеннѐ слова, використовувати словниковий запас, викликаячи з пам’ѐті 
еталон слова, коректно сполучати його з іншими ЛО з урахуваннѐм 
мовленнювого завданнѐ, семантичної неоднозначності, породжувати та 
варіявати іншомовне мовленнѐ (на рівні понадфразової юдності, тексту) у 
різних типах письмових висловлявань відповідно до конкретної 
комунікативної ситуації, стилів і жанрів мовленнѐ.   

Основоя компетентності в письмі ю складна і динамічна взаюмодіѐ 
відповідних умінь, навичок, знань, комунікативних здібностей, а також 
компенсаторних умінь особистості (Ніколаюва, 2013, с. 390). Компонентами 
лексичної компетентності ю лексичні знаннѐ, рецептивні та репродуктивні 
лексичні навички, лексична усвідомленість, мовний і мовленнювий досвід. 
Длѐ чіткішої характеристики структури лексичної компетентності в письмі 
вважаюмо за необхідне проаналізувати співзалежність складників двох 
вищезазначених компетентностей, а також висвітлити корелѐція етапів їх 
формуваннѐ з урахуваннѐм фазово-ступеневого характеру роботи 
лексичного механізму. 

У методиці виділѐять три етапи роботи з формуваннѐ мовленнювої 
компетентності в письмі: рецептивний, рецептивно-репродуктивний та 
продуктивний. Перший рецептивний етап базуютьсѐ на читанні тексту-
зразка, адже «все, що ми пишемо, зазвичай, залежить від того, що ми 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 1 (85) 

42 

читаюмо» (Harmer, 2001, с. 98). Оскільки на цьому етапі спостерігаютьсѐ 
тісний зв’ѐзок двох видів мовленнювої діѐльності (читаннѐ і письма), то це 
передбачаю формуваннѐ рецептивних лексичних умінь та навичок: 

- співвіднесеннѐ графічного образу слова з його значеннѐм; 
- семантизаціѐ ЛО з урахуваннѐм їх синтагматичного, фразового й 

понадфразового аранжуваннѐ;  
- диференціаціѐ схожих за формоя слів за їхніми інформативними 

ознаками;  
- поюднаннѐ мнемічної та логіко-смислової діѐльності у процесі 

зорового сприйманнѐ).  
На другому рецептивно-репродуктивному етапі основним 

завданнѐм ю оволодіннѐ студентами окремими діѐми, необхідними длѐ 
створеннѐ/продукуваннѐ нового тексту. Лексичним підґрунтѐм длѐ 
реалізації другого етапу формуваннѐ компетентності в письмі ю: 

- розвиток лексичної усвідомленості (усвідомленнѐ значеннѐ слова ѐк 
цілісної одиниці з опороя на мовний досвід та мовну здогадку); 

- набуттѐ/удосконаленнѐ лексичних знань про відносну 
(парадигматичні відношеннѐ), синтаксичну та сполучну (синтагматичні 
відношеннѐ) цінності слова;  

- розвиток/удосконаленнѐ вміннѐ використовувати лексичний матеріал 
длѐ реалізації комунікативних інтенцій шлѐхом виконаннѐ завдань, 
спрѐмованих на автоматизація використаннѐ ЛО на рівні 
словосполученнѐ, реченнѐ, понадфразової юдності,  

- розвиток/удосконаленнѐ вмінь логічної побудови висловлявань, 
оволодіннѐ структурними моделѐми речень, властивих письмовій 
формі спілкуваннѐ.  

Третій, продуктивний етап, передбачаю створеннѐ власних або 
вторинних (анотацій, рефератів) писемних повідомлень, тобто відбуваютьсѐ 
писемне мовотвореннѐ, длѐ ѐкого необхідні: 

- лексичні вміннѐ сполучати ЛО з іншими словами, що утворяять 
синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності;  

- виклик з пам’ѐті та відтвореннѐ ЛО у мовленні;  
- вибір відповідного стиля мовленнѐ;  
- використаннѐ ЛО у висловляваннѐх на текстовому рівні в умовах, 

наближених до умов реальної комунікації. 
З метоя забезпеченнѐ ефективної та успішної реалізації третього, 

продуктивного, етапу, ѐк і в процесі формуваннѐ лексичної компетентності 
на основі автентичних художніх творів, пропонуюмо виділити окремий 
етап, на ѐкому студенти здійснявали б самоаналіз та контроль 
правильності вживаннѐ засвоюного матеріалу. За основу длѐ формуваннѐ 
лексичних навичок на цьому етапі було взѐто рефлексивну самооцінку ѐк 
здатність до самооцінки процесу й результатів навчальної діѐльності, 
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аналізу, корекції і накопиченнѐ ефективного досвіду навчальної діѐльності 
(Löschmann, 1993). Таким чином, пропонуюмо виокремити формуваннѐ 
таких навчальних умінь, пов’ѐзаних із формуваннѐм лексичних навичок: 

1) усвідомленнѐ правильності семантизації та доцільності 
прогнозуваннѐ ЛО; 

2) здатність оцінявати власне висловляваннѐ з урахуваннѐм 
лінгвістичних та соціокультурних характеристик; 

3) контроль швидкості виконаннѐ поставленого завданнѐ (або 
швидкості власного усного та писемного мовленнѐ).  

Виокремлені навчальні вміннѐ передбачаять здатність та готовність 
студента до усвідомленнѐ й ефективного самостійного управліннѐ 
навчальноя діѐльністя, самоконтроля та самооцінки, що свідчить також 
про паралельний розвиток навчально-стратегічної компетентності. 

Отже, метоя етапу контроля ю формуваннѐ навчальних умінь, 
лексичної усвідомленості та автоматизаціѐ сформованих навичок: 
- усвідомленнѐ правильності семантизації та доцільності прогнозуваннѐ 

ЛО; 
- контроль швидкості виконаннѐ поставленого завданнѐ; 
- контроль точності, повноти та глибини розуміннѐ ЛО в текстах; 
- автоматизаціѐ навичок вживаннѐ ЛО, удосконаленнѐ вміннѐ логічної 

побудови висловлявань, передача відомостей з тексту, коментуваннѐ 
окремих питань; 

- здатність оцінявати власне висловляваннѐ з урахуваннѐм 
лінгвістичних та соціокультурних характеристик; 

- оволодіннѐ структурними моделѐми речень, властивих усній та 
письмовій формі спілкуваннѐ. 

Компоненти та операційні складові лексичної компетентності 
визначаятьсѐ мовноя поведінкоя та етапом мовленнювої діѐльності. Таким 
чином, доцільно буде проаналізувати фази роботи лексичного механізму та їх 
співдія з рівнѐми породженнѐ писемного мовленнѐ й етапами оволодіннѐ 
письмом. Мовленнюві лексичні навички характеризуятьсѐ 
автоматизованістя, стійкістя та гнучкістя, а їх формуваннѐ відбуваютьсѐ в 
результаті поетапного функціонуваннѐ лексичного механізму. В основу 
роботи лексичного механізму в письмі ѐк продуктивному виді мовленнювої 
діѐльності покладена фазово-ступенева теоріѐ процесу продукуваннѐ 
мовленнѐ, започаткована Л. Виготським (Виготський, 1934, с. 87). 

Цілеспрѐмованість і вмотивованість мовленнювої діѐльності 
обумовляю виокремленнѐ так званої ланки мотивації ѐк основи длѐ 
продукуваннѐ висловляваннѐ, що передбачаю формуваннѐ мовленнювої 
інтенції – спонукально-мотиваційна фаза, під час ѐкої у студентів виникаю 
потреба отримати інформація з тексту-зразка, призначеного длѐ читаннѐ 
(рецептивний етап формуваннѐ компетентності у письмі). ак наслідок, у 
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внутрішньому мовленні проходѐть процеси розрізненнѐ, розпізнаваннѐ та 
осмисленнѐ ЛО (Виготський, 1934, с. 76). 

Відповідно, ураховуячи рівні породженнѐ писемного мовленнѐ, 
реалізуютьсѐ перший рівень – виникненнѐ мотиву висловляваннѐ, 
комунікативного наміру.  

На аналітично-синтетичній фазі функціонуваннѐ лексичного 
механізму відбуваютьсѐ відбір ЛО. У психолінгвістиці такий процес 
представлений у виглѐді ланцяжка: процес породженнѐ: оформленнѐ у 
внутрішньому слові – у значеннѐх зовнішніх слів – у словах (Ампілогова, 2013, 
с. 205). На нашу думку, очевидним ю факт, що аналітико-синтетична фаза 
лексичного механізму нерозривно поюднана із другим рівнем породженнѐ 
писемного мовленнѐ (його першим підпунктом) – внутрішньо лексико-
граматичним оформленнѐм висловляваннѐ. Таким чином, відбуваютьсѐ 
переведеннѐ лексичних одиниць із довготривалої пам’ѐті, у ѐкій лексика 
зберігаютьсѐ у виглѐді понѐтійно-смислових угрупувань, в оперативну, післѐ 
чого ЛО сполучаютьсѐ з іншими словами, формуячи синтагму. Такий «стан» 
слова називаютьсѐ оперативним, оскільки синтаксичне, семантико-
граматичне і моторне внутрішню програмуваннѐ майбутнього висловляваннѐ 
реалізуютьсѐ в зовнішньому мовленні, тобто актуалізуютьсѐ в мовленні у 
виглѐді комплексу фонетичної, граматичної, словотворчої та семантичної 
структур. Отже, актуалізуютьсѐ виконавча фаза роботи лексичного механізму 
та другий рівень породженнѐ писемного мовленнѐ (другий підпункт) – 
зовнішню (писемне) оформленнѐ висловляваннѐ. 

На фазі контроля сформованості іншомовної лексичної 
компетентності в письмі забезпечуютьсѐ перевірка правильності вибору ЛО 
відповідно до задуму висловляваннѐ та корекціѐ з допомогоя механізму 
самоконтроля та самокорекції. Фаза контроля функціонуваннѐ лексичного 
механізму взаюмодію з третім рівнем породженнѐ писемного мовленнѐ, 
на ѐкому маю реалізуватисѐ зворотний зв’ѐзок на базі зорового контроля 
(Ніколаюва, 2013, с. 392). 

Описане нами комплексне функціонуваннѐ фаз роботи лексичного 
механізму у продуктивному виді мовленнювої діѐльності (письмі) та рівнів 
породженнѐ писемного мовленнѐ, а також урахуваннѐ етапів оволодіннѐ 
письмом схематично представлене у таблиці 1.  

Уміннѐ письма характеризуютьсѐ притаманними йому 
цілеспрѐмованістя, продуктивністя, самостійністя, динамічністя та 
інтегрованістя (Ніколаюва, 2013, с. 393), у сфері ІТ воно також повинно бути 
лаконічним, логічним, чітким та доступним, а також, у порівнѐнні з усним 
висловляваннѐм, воно максимально плануютьсѐ, спостерігаютьсѐ 
рівномірний розподіл уваги між змістом і формоя, ю можливість 
ретельнішого опрацяваннѐ логічної структури й мовної форми тексту 
(Ніколаюва, 2013, с. 393).  
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Таблицѐ 1  
Взаємозв’язок фаз роботи лексичного механізму, етапів оволодіння 
письмом, рівнів породження  писемного мовлення та відповідний 

розподіл компонентів лексичної компетентності 
Фази роботи 
лексичного 
механізму у 

продуктивних 
видах 

мовленнєвої 
діяльності 

Рівні породження 
писемного 
мовлення 

Компоненти лексичної 
компетентності 

(формування лексичних 
знань, умінь та лексичної 

усвідомленості) 

Етапи оволодіння 
письмом 

С
п

о
н

ук
ал

ьн
о

-м
о

ти
ва

ц
ій

н
а 

ф
аз

а 

(Рецептивний етап) 
 
Виникненнѐ мотиву 
висловляваннѐ, 
комунікативного 
наміру 

- Співвіднесеннѐ графічного 
образу слова з його 
значеннѐм; 

- Семантизаціѐ ЛО з 
урахуваннѐм їх 
синтагматичного, 
фразового і 
понадфразового 
аранжуваннѐ; 

- Диференціаціѐ схожих за 
формоя слів за їхніми 
інформативними 
ознаками; 

- Поюднаннѐ мнемічної та 
логіко-смислової 
діѐльності у процесі 
зорового сприйманнѐ 

- Оволодіннѐ 
графікоя та 
орфографіюя 

- Актуалізаціѐ 
процесів 
розрізненнѐ, 
розпізнаваннѐ та 
осмисленнѐ ЛО 

А
н

ал
іт

и
ко

-с
и

н
те

ти
чн

а 
ф

аз
а 

(Рецептивно-
репродуктивний 
етап) 
 
Внутрішньо 
лексико-
граматичне 
оформленнѐ 
висловляваннѐ 

- Усвідомленнѐ значеннѐ 
слова ѐк цілісної одиниці 
з опороя на мовний 
досвід та мовну здогадку 

 

- Оволодіннѐ 
структурними 
моделѐми 
речень 

- оволодіннѐ 
вміннѐм 
висловляватисѐ 
на текстовому 
рівні в різних 
композиційно-
мовленнювих 
формах  
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В
и

ко
н

ав
ча

 ф
аз

а 

(Продуктивний 
етап) 
 
Зовнішню (писемне) 
висловляваннѐ 

- лексичні знаннѐ про 
відносну (парадигматичні 
відношеннѐ), синтаксичну 
та сполучну (синтагматичні 
відношеннѐ) цінності слова; 
- використаннѐ ЛО в 
умовах, наближених до 
умов реальної комунікації; 
- стереотипно-
ситуативне використаннѐ 
засвоюного раніше 
лексичного матеріалу длѐ 
вирішеннѐ комунікативних 
завдань 

Ф
аз

а 
ко

н
тр

о
л

ю
 

Зворотний зв’ѐзок 
на базі зорового 
контроля 

Навчальні вміннѐ, пов’ѐзані 
з формуваннѐм лексичних 
навичок: 
- контроль швидкості 
виконаннѐ поставленого 
завданнѐ / швидкості 
власного писемного 
мовленнѐ 
- автоматизаціѐ навичок 
вживаннѐ ЛО, 
удосконаленнѐ вміннѐ 
логічної побудови 
висловлявань, передача 
відомостей з тексту, бесіди, 
коментуваннѐ окремих 
питань 
- здатність оцінявати 
власне писемне 
мовотвореннѐ з 
урахуваннѐм лінгвістичних 
та соціокультурних 
характеристик; 
- оволодіннѐ 
структурними моделѐми 
речень, властивих 
письмовій формі 
спілкуваннѐ. 

- Оволодіннѐ 
вміннѐм 
оцінявати власне 
висловляваннѐ з 
урахуваннѐм 
лінгвістичних та 
соціокультурних 
характеристик 

 

З метоя виокремленнѐ практичних цілей занѐть навчаннѐ 
лексичного аспекту писемного мовленнѐ, зосередимо нашу увагу на змісті 
іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців. Перш 
за все, розглѐнемо теми, ѐкі маять місце у професійному середовищі 
працівника ІТ-сфери та на ѐких потрібно зосередити увагу при складанні 
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лексичних мінімумів та розробці вправ длѐ формуваннѐ вищезазначеної 
компетентності. Отже, до основного переліку тем належать: 

- Software Engineering; 
- The Internet; 
- People in IT; 
- Programming languages; 
- Measurements; 
- Tech Support; 
- Technical Sales; 
- Networks; 
- Security; 
- Digital Media; 
- IT Careers 
- Agile Project Management (Scrum Project Methodology). 
Необхідним складником навчального процесу повинна бути 

спрѐмованість на автоматизація лексичних навичок і застосуваннѐ набутих 
лексичних вмінь у конкретних ситуаціѐх, ѐкі можуть виникнути в робочому 
середовищі. 

Прикладами таких ситуацій можуть бути: «Providing customer support 
to a client», «Discussing website design or functionality», «Describing the specs 
of a new product», «Selling or troubleshooting computer applications», 
«Understanding basic coding vocabulary», «Discussing a software development 
framework for managing project development», створеннѐ звітів та 
безпосередню обговореннѐ проектів із замовниками.  

Визначаячи навчальні цілі формуваннѐ іншомовної лексичної 
компетентності в письмі та рівень володіннѐ писемноя компетентністя, 
ѐкого повинні досѐгти майбутні ІТ-фахівці, варто зазначити, що 
відбуваютьсѐ стрімкий розвиток у галузі ІТ і лексичний склад профільної 
мови характеризуютьсѐ високим рівнем динамічності (Дюнюжніков, 2015, 
с. 240). Іншим важливим аспектом робочого процесу ІТ-фахівців ю 
поюднаннѐ ділового та розмовного стиля мовленнѐ. Розмовний стиль маю 
місце при спілкуванні з партнерами, залученими до того ж проекту, 
(зазвичай у формі повідомлень), передбачаю володіннѐ не лише 
термінологіюя, а й відповідними засобами міжфразового зв’ѐзку. 
Комунікаціѐ з іноземними замовниками вимагаю не лише лексичних, а й 
певних стилістичних умінь з метоя реалізації писемного мовотвореннѐ у 
формі офіційних листів та інших документів. Важливим ю використаннѐ  
відповідних лексичних структур, мовленнювих конструкцій, ЛО з 
урахуваннѐм їх синтагматичних та парадигматичних відношень. Таким 
чином, при формуванні лексичних мінімумів длѐ формуваннѐ іншомовної 
лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівці необхідно 
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розробити комплекс із загальновживаної та фахової лексики, мовленнювих 
структур, притаманних ѐк офіційним листам, так і неофіційній переписці.  

Наведемо приклади ситуацій, ѐкі в майбутньому стануть основоя 
длѐ розробки комплексу вправ длѐ формуваннѐ іншомовної лексичної 
компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців:  

Мета проекту: «Planning, organizing and performing the testing 
application for a Banking system». Key Project Resources: Scrum master, 
development lead, test manager, interim IT project manager, key developer, 
business analyst; test automation lead. Наприклад, щоб конкретизувати 
діѐльність Scrum master, перш за все потрібно з’ѐсувати, що таке scrum. Длѐ 
цього студентам пропонуютьсѐ прочитати стаття «Scrum for IT – Agile 
Project Management» та виконати вправи длѐ засвоюннѐ ЛО, набуттѐ знань 
про відносну, синтаксичну та сполучну цінності слова, а також формуваннѐ 
навичок використаннѐ засвоюного лексичного матеріалу в умовах, 
наближених до умов реальної комунікації. Вправоя длѐ формуваннѐ 
лексичних знань про парадигматичні відношеннѐ, а також длѐ розширеннѐ 
лексичного запасу може бути підбір синонімів (на основі прочитаної статті): 
синонімами до слів repeatable, comprehensive, delivered, objects, 
progressive, to harmonize будуть слова: iterative, holistic, shipped, artefacts, 
incremental, to sync. Визначивши лексичний мінімум до теми, варто 
забезпечити засвоюннѐ нових ЛО та доведеннѐ до автоматизму необхідної 
лексичної навички шлѐхом виконаннѐ спеціально розробленого комплексу 
вправ, ѐкий матиме на меті створеннѐ письмового повідомленнѐ з 
використаннѐм нових ЛО відповідно до мети письмової комунікації.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Основними практичними цілѐми занѐттѐ з навчаннѐ писемного мовленнѐ 
майбутніх ІТ-фахівців ю: навчити комбінувати на письмі мовленнюві зразки 
відповідно до комунікативного наміру на основі логічної схеми; навчити 
висловляватисѐ на письмі за аналогіюя при варіяванні опор та з 
комбінуваннѐм кількох зразків писемного мовленнѐ (з опороя на зміст; 
без опори); навчити створявати писемне повідомленнѐ на основі 
мовленнювої ситуації, обґрунтовуячи свої думки; навчити писемного 
висловляваннѐ оціночного характеру (Ніколаюва, 2013, с. 385); навчити 
описувати концепції та принципи роботи створеного продукту; навчити 
обґрунтовано інформувати та обговорявати неполадки, ѐкі виникаять у 
процесі роботи; навчити створявати технічні звіти та підбивати підсумки 
виконаної роботи відповідно до завдань проектів.  

Отже, проаналізувавши проблему формуваннѐ лексичної 
компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців, іншомовну лексичну 
компетентність у письмі визначено ѐк здатність індивіда на основі засвоюних 
лексичних знань, набутих лексичних навичок та лексичної усвідомленості 
розпізнавати і сприймати ЛО, виѐвлѐти мовне та контекстуальне значеннѐ 
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слова, коректно сполучати його з іншими ЛО з урахуваннѐм мовленнювого 
завданнѐ, семантичної неоднозначності, породжувати та варіявати 
іншомовне мовленнѐ в різних типах письмових висловлявань відповідно до 
конкретної комунікативної ситуації. Проаналізовано взаюмозв’ѐзок між 
фазами роботи лексичного механізму, етапами роботи з формуваннѐ 
мовленнювої діѐльності в письмі, етапами оволодіннѐ письмом, рівнѐми 
породженнѐ писемного мовленнѐ та здійснено розподіл необхідних 
лексичних навичок, умінь та лексичної усвідомленості, ѐкі ю клячовими в 
процесі навчаннѐ лексичного аспекту письма майбутніх ІТ-фахівців. На основі 
аналізу реальних ситуацій професійного середовища ІТ-фахівців, 
запропоновано перелік тем та ситуацій, ѐкі стануть основоя длѐ розробки 
комплексу вправ длѐ формуваннѐ іншомовної лексичної компетентності в 
письмі майбутніх ІТ-фахівців.  
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РЕЗЯМЕ 

Палецкая-Якало Антонина. Особенности формированиѐ лексической 
компетентности в письме будущих IT-специалистов. 

Статьѐ посвѐщена проблеме формированиѐ лексической компетентности в 
письме будущих ІТ-специалистов. Освещено понѐтие лексической компетентности в 
письме. Обоснована и схематично представлена взаимосвѐзь между фазами работы 
лексического механизма, этапами работы по формирования речевой деѐтельности 
в письме, этапами овладениѐ письмом, уровнѐми порождениѐ письменной речи и 
осуществлено распределение компонентов лексической компетентности с учётом 
согласованиѐ вышеуказанных фаз, этапов и уровней. Предложены темы и ситуации 
из профессиональной среды ІТ-специалистов, которые станут основой длѐ 
разработки комплекса упражнений длѐ формированиѐ иноѐзычной лексической 
компетентности в письме будущих ІТ-специалистов. 

Ключевые слова: лексическаѐ компетентность в письме, письменнаѐ речь, 
лексические навыки, лексические умениѐ, ІТ-специалисты. 

 
SUMMARY 

Paletska-Iukalo Antonina. Peculiarities of formation of foreign language lexical 
competence in writing of future IT-specialists. 

This article concerns future IT-specialists and formation of their written lexical competence 
in a foreign language. Lexical competence in writing is broadly defined as the ability – based on 
lexical knowledge, skill, and awareness – to identify definitive and contextual meanings, and select 
a suitable word in response to a given set of circumstances. To do this, one must choose the right 
word among semantically related words, use a word in appropriate contexts and collocations, 
understand lexical units in phrases, sentences, and texts, and then match the communicative 
situation, style, and genre in speech or writing. The sum of this array of linguistic action is called 
lexical mechanism, a process that covers the following sequence of stages or phases: motivational 
(the conception of the message), analytical and synthetical (selecting the channel, decoding of the 
message), implementation of the inner program (interpreting the message and feedback), and, 
finally, control (self-reflection and evaluation). This article also presents and discusses the early, 
training stages of writing (receptive, receptive-reproductive, productive, and control) and 
progresses to the later stages of mastery, in which levels of written motives and communicative 
intention, internal lexico-grammatical realizations, external or written expression) are 
characterized and correlated. 

The structure of lexical competence consists of the following components: knowledge, 
receptive and reproductive skills, awareness, and individual language and speech experience. 
The targets of development in written lexical competence at each level of production are 
defined. There are several levels. The first is activization of background knowledge, 
actualization of written lexical skills, and proper usage of a word, or semantics. The second 
level concerns the tentative creation of a condition for lexical awareness development. The 
third, external or written expression, is aimed at a lexical unit’s semantization. This stage 
involves syntagmatic and paradigmatic relationships, improvement and consolidation of 
knowledge, skills and abilities acquired earlier, formation of receptive and reproductive 
lexical skills, and, lastly, improving the ability to use lexical units in real-life conditions. 
Additional skills, formed during the stage of control and evaluation (improvement of 
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reproductive lexical skills of choosing a right word and using in with other words according to 
the communicative situation) are defined and analyzed as well. 

Key words: lexical competence in writing, written speech, lexical skills, knowledge, IT-
specialists. 
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ФОРМУВАННа ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДНОВОДІННа 
В МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ 

 

У статті з’ѐсовано теоретичні засади формуваннѐ професійної 
компетентності судноводіннѐ в майбутніх судноводіїв. Проаналізовано тлумаченнѐ 
понѐть: компетентність, професійна компетентність майбутнього судноводіѐ, 
професійна компетентність судноводіннѐ. Визначено основні напрѐми формуваннѐ 
професійної компетентності судноводіннѐ. Виокремлено й охарактеризовано 
складові професійної компетентності судноводіннѐ в майбутніх судноводіїв. 
Доведено, що професійна компетентність судноводіннѐ – понѐттѐ динамічне й 
багатоаспектне. Його зміст зміняютьсѐ згідно з процесами, що відбуваятьсѐ в 
суспільстві й галузі судноводіннѐ. 

Ключові слова: судноводіннѐ, майбутні судноводії, компетентність, 
професійна компетентність, компетентнісний підхід, професійна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Постійний та стрімкий розвиток професійної 
інформації, поѐва нової техніки, технологій потребую від професійної освіти 
прискореного оновленнѐ змісту та розробок нових педагогічних 
технологій, що гарантуять підготовку спеціаліста, ѐкий володію 
практичними компетентностѐми на момент завершеннѐ навчаннѐ. 

Об’юктивна зумовленість та етапність переходу від статичної 
«енциклопедичної» освіти до динамічної практико-оріюнтованої системи 
професійної підготовки на основі компетентнісного, діѐльнісного, 
системного та інтегративного підходів вимагаю відповідних новій освітній 
парадигмі методів, засобів та технологій професійної підготовки, що 
відбуваютьсѐ в умовах розбудови інформаційного суспільства. Цей 
складний та багатогранний процес регламентуютьсѐ низкоя нормативно-
правових актів, а саме: Законом України «Про освіту», Законом України 
«Про вищу освіту», Національноя доктриноя розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, Національноя стратегіюя розвитку освіти в Україні на 2012–2021 
роки. Ці документи однозначно визначаять основну мету сучасної 
професійної освіти ѐк підготовку кваліфікованого робітника, 
конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, здатного до 
ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів. 
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