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ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДИСЦИПЛІН 
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ЯК ВИД АНГЛОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ 

НА МОЛОДШИХ КУРСАХ НЕМОВНИХ ВИШІВ
Розглянуто англомовні курси («Основи психології та педагогіки» і «Мовна модель сучасної ді-

лової комунікації»), що були розроблені як курси дисциплін гуманітарного циклу для студентів не-
мовних спеціальностей (економістів) першого та другого років навчання. Ці курси використовуються 
здебільшого як вибіркові і призначені для студентів, які з початку навчання у ВНЗ володіють загаль-
новживаною англійською мовою на передсередньому/середньому рівні (В1+/В2). Викладання поді-
бних курсів розглядається як одна з форм англомовного занурення, що впроваджується не на про-
сунутому, як зазвичай, а на ранньому етапі навчання у немовному виші. Аналізуються три можливі 
види організації подібних курсів: як повне або як помірне і часткове занурення.

Ключові слова: англомовні курси дисциплін гуманітарного циклу, немовний ВНЗ, перші роки на-
вчання у немовному виші, англомовне занурення, повне занурення, помірне та часткове занурення.

Постановка проблеми. В цей час все більше і більше уваги приділяється добро-
му володінню випускниками немовних вишів іноземною мовою (в першу чер-
гу, англійською) для професійного спілкування. Це пов’язано з тим, що саме на 

цих випускників значною мірою покладається завдання європейської та світової інтегра-
ції України – економічної, наукової, промислової, освітньої, політичної та ін., – яка не може 
бути реалізованою, якщо люди, безпосередньо задіяні у її реалізації, не будуть достатньою 
мірою підготовленими для іншомовного професійного спілкування на міжнародній арені, 
зокрема не володітимуть англійською мовою як «планетарною» мовою міжнародного про-
фесійного спілкування [9].

Для вирішення цієї проблеми у немовних вишах України впроваджуються різноманітні 
інноваційні підходи до навчання англійської мови для професійного спілкування. Одним з 
таких підходів, який набуває все більшого розповсюдження та популярності, є розробка ан-
гломовних курсів для викладання різних вишівських дисциплін не рідною мовою студентів, 
а англійською, що забезпечує так зване інтегроване навчання [12] – паралельне оволодін-
ня тими, хто навчається, тією або іншою дисципліною вишівського циклу і суттєве удоско-
налення опанування ними англійської мови. 

Метою цієї статті є аналіз теоретичних засад та практичної реалізації двох розробле-
них нами англомовних курсів («Основи психології та педагогіки» і «Мовна модель сучас-
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ної ділової комунікації»), що були створені як курси дисциплін гуманітарного циклу для сту-
дентів немовних спеціальностей, перш за все, майбутніх економістів першого та другого 
років навчання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методику викладання різних немовних на-
вчальних дисциплін у середній або вищій школі не рідною мовою учнів або студентів, а тією 
іноземною мовою, якою ці учні або студенти мають оволодіти, було вперше розроблено 
у Канаді, і вона отримала назву іншомовного занурення [5; 6; 8]. Зараз цей підхід широко 
розповсюджений у всіх розвинутих країнах, наприклад, у багатьох європейських універси-
тетах викладання (хоча б частини навчальних дисциплін) нерідко ведеться не мовою дер-
жави, де знаходиться університет, а англійською мовою. В останнє десятиріччя англомов-
не занурення у вишівському навчанні почало досить активно досліджуватися, розробляти-
ся та впроваджуватися у немовних ВНЗ України [1; 2; 3].

При цьому занурення може бути повним (total або plain immersion [11]), коли увесь 
курс ведеться виключно англійською мовою без будь-якого звертання до рідної мови тих, 
хто навчається. Але воно також може бути частковим (partial immersion [10]), коли спочат-
ку в навчальному процесі іноземна мова вживається разом з рідною, щоб полегшити розу-
міння, причому остання поступово витісняється першою, зовсім зникаючи на більш просу-
нутих стадіях. Існує і помірне занурення (sheltered immersion [7]), коли протягом усього кур-
су викладання немовної дисципліни іноземною мовою не відмовляються від обмежено-
го використання рідної мови як «полегшувача» розуміння занадто складної інформації, що 
подається виучуваною мовою. Нарешті, у вітчизняній методиці [1; 3] розроблені ще більш 
полегшені види підготовчого та попереднього занурення, які слугують для підготовки тих, 
хто навчається, переходу до більш складних для студентів курсів помірного, часткового і, 
нарешті, повного занурення.

При цьому в єдиній у вітчизняній науці фундаментальній монографії з питань впро-
вадження англомовного занурення у процес викладання немовних (зокрема, професій-
них) дисциплін у немовних ВНЗ України [3] стверджується, що його неможливо проводити 
в перші два роки навчання. Це пов’язано з недостатньою обізнаністю студентів у своїй май-
бутній професії, що викличе накладання мовних труднощів на змістовні, а головне, з тим, 
що на початку навчання у ВНЗ майже ніхто з учорашніх школярів не володіє загальновжива-
ною англійською мовою на достатньому для початку англомовного занурення рівні – В1+/
В2. Тому пропонується перші два роки навчання у виші навчати англійської мови в курсі цієї 
мови через зміст майбутньої спеціальності [4], готуючи до наступного занурення у курсах 
спеціальних дисциплін, а на третьому році навчання проводити або підготовче занурення 
у мовному курсі [1], або помірне занурення в одному з курсів професійних дисциплін [2]. 
Це дасть можливість впроваджувати часткове занурення в курсах спеціальних дисциплін на 
четвертому році навчання і повне занурення на останньому, п’ятому, році [3].

Але за роки, які минули після того, як наведені положення були висунуті, мала міс-
це дуже важлива зміна щодо англомовної підготовки студентів, які вступають на І курс не-
мовного ВНЗ. Як і раніше, вони ще досить мало обізнані у своїй майбутній професії, що не 
дозволяє впроваджувати англомовне занурення у курсах дисциплін, які безпосередньо на 
неї орієнтовані, у перші два роки навчання. З іншого боку, з’явилося чимало студентів, які 
вступають до вишу з досить високим рівнем володіння англійською мовою: В1, В1+ або на-
віть В2. Це пов’язано з тим, що в останні декілька років усвідомлення необхідності високо-
го рівня володіння цією мовою все більше поширюється у суспільстві, призводячи до зна-
чно більш ретельного її вивчення ще в шкільні роки значною частиною молоді.

У результаті виникає ситуація, у якій, з точки зору англомовної підготовки певної, і чи-
малої, частини студентів-першокурсників, англомовне занурення можна було б починати 
вже в перші два роки навчання у ВНЗ. Було б нераціонально не скористатися цією ситуаці-
єю для найскорішого впровадження цього потужного і ефективного засобу опанування ви-
учуваної мови, прилаштовуючи засіб, що розглядається, до умов викладання в перші два 
роки вишівської підготовки. Саме виходячи з цих міркувань були розроблені два англомов-
них курси «Основи психології та педагогіки» для першого року навчання у немовному виші 
і «Мовна модель сучасної ділової комунікації» для другого року навчання, які надалі роз-
глядаються у цій статті.
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Виклад основного матеріалу. Обидва названих курси розроблялися в Університеті 
імені Альфреда Нобеля, Дніпро і призначалися для студентів економічних спеціальностей, 
перш за все, спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Курси створювалися згід-
но з такими вихідними положеннями:

1. Враховуючи, що студенти перших двох років навчання у немовному виші ще до-
сить мало обізнані у своїй майбутній професії, англомовні курси для майбутніх економістів 
у цей період не можуть бути курсами суто економічних дисциплін, щоб не накладати мовні 
труднощі на неабиякі труднощі предметного змісту. З іншого боку, слід взяти до уваги, що 
до підготовки майбутніх економістів у перші роки навчання обов’язково входять дисциплі-
ни гуманітарного циклу, опанування яких не потребує спеціальних попередніх знань. Саме 
серед таких дисциплін слід обирати, починаючи розробляти англомовні курси для І або ІІ 
року підготовки студентів економічного напрямку.

2. Хоча, як було сказано вище, студентів, які починають навчання у виші з досить ви-
соким рівнем англомовної підготовки, досить багато (особливо серед майбутніх економіс-
тів), але таку підготовку мають далеко не всі. Тому не всі можуть навчатися на англомовних 
курсах, тобто вони мають бути вибірковими.

Перших з таких розроблених англомовних вибіркових курсів для першого року на-
вчання студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» був курс «Основи пси-
хології та педагогіки» з 15 академічних годин лекцій і 15 годин практичних/семінарських 
занять.

Саме цей курс був обраний ще й тому, що першокурсники мають певні уявлення про 
психологію як науку ще зі шкільних дисциплін, тобто в них є базова понятійна база і змісто-
ві предметні труднощі не будуть накладатися на труднощі мовні. Крім того, до гуманітарного 
циклу дисциплін, які зазвичай вивчаються студентами спеціальності, що розглядається, осно-
ви психології включаються обов’язково, оскільки різні переговори на міжнародному рівні є 
невід’ємною частиною діяльності економіста-міжнародника, а для їх успішного проведення 
потрібні знання психології спілкування і взаємовідносин. Але наш курс був розширений за 
межі психології комунікації і психології людських відносин знаннями щодо психології навчан-
ня і базових понять педагогіки, щоб полегшити першокурсникам досягнення високих резуль-
татів навчання у вищій школі. Відповідно до курсу було включено таку тематику:

1. Psychology as a science and its subject, branches of psychology and its principal modern 
theories.

2. Psychology of thinking, consciousness and subconsciousness, psychological settings, 
psychology of creativity.

3. Psychology of memory, retention and forgetting.
4. Psychology of emotions and feelings, motivation.
5. Psychology of human activities and human learning, attention, perception and imagina-

tion.
6. Psychological laws of structuring one’s communication and personal relationships with 

the environment and people around to attain one’s personal goals.
7. Pedagogy as a science and its subject, branches of pedagogy and its principal modern 

theories.
8. Principles of didactics.
9. Organizing one’s own learning to achieve the best results.
Мабуть, саме завдяки такому розширенню предметного змісту англомовного курсу 

у 2015‒2016 н.р., коли він вперше викладався як вибірковий, на нього записалося значно 
більше студентів, ніж очікувалося (41 замість очікуваних 15‒20), тому що вивчати його за-
бажали не тільки першокурсники спеціальності «Міжнародні економічні відносини», але й 
студенти І року навчання з майже всіх інших спеціальностей, за якими готують майбутніх 
фахівців в Університеті імені Альфреда Нобеля: маркетологи, фінансисти, юристи, політо-
логи, філологи та ін.

Курс був побудований як звичайні університетські курси теоретико-практичного спря-
мування, в яких кожна тема спочатку обговорюється на лекції, а потім розробляється на 
практичному занятті, що проводиться за схемою семінару. Студенти не тільки дають роз-
горнуті відповіді на запитання викладача, але й готують презентації за кожною з тем (кож-
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ний студент протягом курсу повинен зробити одну-дві презентації), в яких не просто висвіт-
люють зміст того чи іншого аспекту теми, розглянутої на лекції, але й доповнюють почуте 
великим обсягом додаткової інформації, самостійно знайденої в англомовному Інтернеті 
(такий самостійний інтернет-пошук при підготовці до презентацій і, взагалі, до семінарів є 
обов’язковим). Наразі розробляється методика, згідно з якою проведення семінарів буде 
ще включати студентські «майстерні» (workshops), які вимагають від того, хто проводить 
«майстерню», організувати спільну роботу групи над виконанням якогось творчого прак-
тичного завдання за темою із загальногруповим обговоренням результатів виконання. Роз-
робляється також методика виконання студентами проектних завдань за тематикою курсу.

Курс завершується написанням кожним студентом (в аудиторії, а не як домашнє за-
вдання) англомовного есе обсягом 400‒500 слів за однією з опрацьованих тем. Тему есе 
для кожного зі студентів обирає викладач і написання має здійснюватися експромтом, тоб-
то без будь-якої попередньої підготовки, крім звичайного повторення усього матеріалу 
курсу перед заліковим заняттям.

Зрозуміло, що всі перелічені види роботи виконуються англійською мовою, тобто курс 
побудований так, щоб дозволити проводити на його основі повне занурення. В той же час 
викладач має можливість і під час лекцій, і під час семінарів давати окремі пояснення, тлу-
мачити окремі лексичні одиниці (здебільшого терміни) рідною мовою студентів, щоб по-
легшити їм засвоєння матеріалу. Таке обмежене використання рідної мови може проводи-
тися або лише на початку курсу (часткове занурення – див. вище) або протягом усього його 
проходження (помірне занурення). Практика довела, що саме останній вид занурення є 
найбільш раціональним на етапі навчання, який розглядається (перший рік у ВНЗ).

Другий англомовний вибірковий курс «Мовна модель сучасної ділової комунікації» 
був призначений для студентів другого року навчання спеціальності «Міжнародні еконо-
мічні відносини», і, як і вищерозглянутий курс, був розрахований на 15 академічних годин 
лекцій і 15 годин практичних/семінарських занять.

На відміну від курсу «Основи психології та педагогіки», курс був суто авторським і не 
входив до переліку гуманітарних дисциплін, що зазвичай викладаються майбутнім еконо-
містам-міжнародникам. Його важливість для них полягає в тому, що, як вже зазначалося, 
представникам цієї професії дуже часто доводиться займатися міжнародними контактами. 
Природно, що такі контакти практично завжди проводяться англійською мовою. Тому май-
бутнім випускникам необхідно розуміти: роль та особливості англійської мови як мови між-
народного професійного спілкування, у яких варіантах англійської мови може відбуватися 
таке спілкування, яких норм етикетної комунікативної поведінки необхідно дотримувати-
ся у цьому спілкування, які правила та особливості проведення ділових презентацій, діло-
вих переговорів, ділових телефонних розмов англійською мовою тощо. Відповідно до кур-
су, що розглядається, було включено таку тематику:

1. International languages of business communication and the role of English as a planetary 
language of business communication.

2. World Englishes and differences between English as an international language and Eng-
lish as a lingua franca.

3. The impact of World Englishes, English as an international language and English as a lin-
gua franca on international business communication.

4. British and American Business English in international business communication.
5. Language etiquette in intercultural business communication conducted in English.
6. Behavioural etiquette in intercultural business communication conducted in English.
7. Business negotiations in English in intercultural context.
8. Business presentations in English in intercultural contexts.
9. Business telephoning in English in intercultural contexts. 
Такий тематичний зміст вибіркового курсу міг бути дійсно корисним та цікавим перш 

за все для майбутніх економістів-міжнародників, тому природним є, що на практиці на ньо-
го записуються лише студенти другого року навчання саме цієї спеціальності і саме у запла-
нованій кількості – 16‒20 осіб.

Курс «Мовна модель сучасної ділової комунікації» був побудований і проводився так 
само, як попередній курс «Основи психології та педагогіки», і для нього також зараз розро-
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бляється методика впровадження студентських «майстерень» та проектної роботи прове-
дення семінарських занять. Але практика довела, що на відміну від попереднього курсу в 
перший рік навчання у ВНЗ, курс другого року навчання, який розглядається, може прово-
диться вже не як помірне, а як часткове занурення, коли до допомоги рідної мови викла-
дач звертається лише на початку викладання курсу, а потім вона повністю зникає. А це, в 
свою чергу, створює можливість для переходу до повного англомовного занурення у кур-
сах спеціальних (безпосередньо пов’язаних з майбутньою професією) дисциплін вже з тре-
тього року навчання, а не з п’ятого, як стверджувалася у нашій попередній праці [3]. Внаслі-
док того, що до третього року навчання студенти вже мають достатню поняттійну базу в га-
лузі своєї майбутньої професії, щоб бути спроможними вивчати курси спеціальних дисци-
плін англійською мовою, а, головне те, що попереднє помірне та підготовче занурення до-
статньо підготувало їх у мовному та психологічному плані до сприйняття курсу повного ан-
гломовного занурення.

Висновки та перспективи подальших розробок. З вищенаведеного робимо висновок, 
що, якщо студенти вступають до немовного вишу з рівнем володіння загальновживаною 
англійською мовою не нижче В1+/В2, то починати з ними англомовне занурення у курсах 
немовних дисциплін гуманітарного циклу можна вже з першого року навчання – спочат-
ку через помірне занурення, а з другого року навчання – через часткове занурення. Це до-
зволить впроваджувати повне занурення у курсах спеціальних (безпосередньо пов’язаних 
з майбутньою професією) дисциплін вже з третього року навчання, тим самим значно опти-
мізуючи, інтенсифікуючи та прискорюючи процес оволодіння студентами англійською мо-
вою професійного спілкування, доводячи рівень володіння нею до найвищого рівня (С1 
або навіть С2). Звичайно, такий підхід може бути реалізованим лише з тими студентами, 
які вже вступили до вишу з досить високим рівнем володіння англійською мовою (вищев-
казаним рівнем В1+/В2). Що ж стосується інших студентів, які не мають високого рівня опа-
нування англійської мови до навчання у ВНЗ, то з ними також можна проводити англомов-
не занурення, але значно пізніше, використовуючи схему, запропоновану в наших попере-
дніх розробках [3].

Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є вдосконалення існуючих та 
розробка нових англомовних курсів для немовних вишів. 
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В статье рассматриваются предлагаемые англоязычные курсы («Основы педагогики и психо-мые англоязычные курсы («Основы педагогики и психо- англоязычные курсы («Основы педагогики и психо-е курсы («Основы педагогики и психо- курсы («Основы педагогики и психо-ы («Основы педагогики и психо- («Основы педагогики и психо-
логии» и «Языковая модель современной деловой коммуникации»), разработанные как курсы дис-
циплин гуманитарного цикла для студентов неязыковых специальностей (экономистов) первого и 
второго года обучения. Разработанные курсы используются главным образом как выборочные и 
предназначены для студентов, которые к началу обучения в вузе уже владеют общеупотребительным 
английским языком на предсреднем/среднем уровне (В1+/В2). Преподавание подобных курсов 
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рассматривается как одна из форм англоязычного погружения, которая внедряется не на продви-
нутом, как обычно, а на раннем этапе обучения в неязыковом вузе. Анализируются три возможные 
формы организации подобных курсов: как полное или как щадящее и частичное погружение.

Ключевые слова: англоязычные курсы дисциплин гуманитарного цикла, неязыковой вуз, 
первые годы обучения в неязыковом вузе, англоязычное погружение, полное погружение, щадящее 
и частичное погружение.

The article discusses two courses taught in English («The Fundamentals of Psychology and Pedago-
gy» and «The Language Model of Contemporary Business Communication») developed as courses of dis-
ciplines of the humanitarian cycle for tertiary students of non-linguistic majors – primarily, future econo-
mists – in their first and second years of university studies. The developed courses are mostly used as op-
tional ones and are designed for students who by the beginning of their university studies have already 
reached the pre-intermediate/intermediate level (B1+/B2) in their command of General English. Teach-
ing such courses is considered as one of the forms of English immersion introduced not at the advanced 
(as usual) but at the early stage of studies at non-linguistic tertiary educational institutions. Three possi-
ble varieties of such courses are analyzed: those of total immersion and those of sheltered and partial im-
mersion.

Key words: courses of disciplines of the humanitarian cycle taught in English, non-linguistic tertiary 
educational institutions, early years of studies at non-linguistic tertiary educational institutions, English im-
mersion, total immersion, sheltered and partial immersion.
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