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Комунікативно-когнітивний підхід до навчання наукового дискурсу 

іноземних студентів: аналіз проблеми та перспективні напрями вирішення 

Васецька Л.І. 
Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

e-mail: vasetskalarysa@gmail.com 

 

Успіх навчального процесу на мовній кафедрі у нефілологічному закладі 

вищої освіти залежить від багатьох чинників, на першому місці серед яких 

наявність методично обґрунтованої моделі навчання наукового дискурсу. 

Більшість дослідників стверджує, що необхідно застосовувати комунікативно-

когнітивний підхід до створення такої моделі, тобто зміст навчання треба 

орієнтувати, у першу чергу, на забезпечення реалізації комунікативно-

когнітивних потреб іноземців у навчально-професійній сфері спілкування.  

За визначенням Т.А. ван Дейка, дискурс – це складне комунікативне 

явище, що включає, не тільки текст, а й екстралінгвістичні чинники, що є 

необхідними для розуміння тексту, його продукування та прийняття [1]. До 

найбільш важливих характеристик дискурсу відносять: зв‘язність, цілісність, 

завершеність, композиційну оформленість, приналежність до певного типу, 

екстралінгвістичні ознаки акту спілкування й ситуації.  

Головною метою навчання нерідної мови іноземців є подальше 

удосконалення їхньої комунікативної компетенції у ситуаціях навчально-

професійного спілкування, де використовується науковий стиль мовлення, 

звідси і важливість розвитку дискурсивної компетенції. 

Професійно зорієнтована дискурсивна компетенція передбачає 

оволодіння різними видами наукового дискурсу, які дозволяють відтворювати 

предметний та комунікативний зміст навчально-професійної діяльності. Цей 

тип компетенції є невід‘ємною частиною професійної компетенції й означає 

mailto:vasetskalarysa@gmail.com
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здібність використовувати сукупність знань, вмінь та навичок, а також засобів 

діяльності, пов‘язаних з проведенням дискурсу – аналізом, будуванням і 

ситуативним розумінням дискурсів як об‘єктів реальної дійсності, у процесі 

навчання. Отже, можемо розглядати дискурс як об‘єкт навчання на заняттях з 

іноземної мови.  

Навчання наукового дискурсу в рамках комунікативно-когнітивного 

підходу є предметом досліджень багатьох вчених: І.В. Алешанової, 

Т.П.Попової, О.П. Потеряєвої, М.П. Баган, О.М. Гніздечко, Ю.Г. Рожкова, 

І.А.Колесникова, Н.П. Литвиненко, Т.Б. Маслової, Ж.М. Макушевої, 

М.Б.Ковальової, І. Лівицької, І.Ф. Шамари та ін. [1-9, 11-14]. У своїх працях 

дослідники розглядали різні аспекти проблеми формування та використання 

засобів навчання наукового дискурсу в рамках комунікативно-когнітивного 

підходу: функціонально-стилістичні особливості наукових та науково-

популярних медичних текстів (Ж.М. Макушева, М.Б. Ковальова), аутентичні та 

адаптовані тексти медичної тематики та як наслідок – спрощення термінології 

та синтаксису, орієнтованість на предметно-чуттєвий досвід у популярно-

науковому дискурсі (С.В. Первухіна, В.І. Карасик, Ж.М. Камушева, 

М.Б.Ковальова), засоби оволодіння науковими стилями мови: усною формою 

наукової мови – лекцією, письмовою формою – читанням та усним діалогом з 

професійної тематики. Розроблена вченими технологія дозволяє усвідомити 

успішне використання мови як засобу отримання професійних знань (Л.В. 

Тарасова, І.Б. Авдєєва, А.Л. Пумпянський, Г.М. Левіна, Г.В. Аргунова, Л.С. 

Макарова, О.С. Черемська, Н.П. Андрєєва), проблема протиставлення 

соціально-колективного та індивідуально-особистісного у професійному 

дискурсі, на базі чого вчені виділяють особистісно-орієнтований (житійний) та 

статусно-орієнтований (спілкування представників соціальних груп) дискурс 

(М.І. Солнишкіна, О.Д. Кузьміна, К.Ф.Седов, В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін).  

З виникненням нової наукової парадигми – лінгвістики тексту, з‘явилась 

тенденція до вивчення тексту як складного комунікативного механізму, до 
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визначення різних його аспектів (Ю.М. Караулов, В.В. Петров, В.В. Красних, 

Л.А. Субота та ін.). У працях вітчизняних та зарубіжних науковців 

досліджуються основи комунікативної лінгвістики, зіставляються поняття 

«текст» і «дискурс», описуються категоріальні ознаки тексту, методологія, 

архітектоніка і варіативність дискурсу, комунікативно-когнітивна парадигма 

дискурсу тощо (І.А. Колесникова, Л.Р. Безугла, Ф.С. Бацевич, 

А.Н.Мороховський, І.С. Шевченко, Л.Є. Бессонова, І.Р.Гальперін, Т.О. Ван 

Дейк, О.С. Кубрякова, О.Ю. Попов, Ю.С. Степанов, В.В. Заложних, К.О. 

Філіпов, Д.Хаймез та ін.). 

Проте аналіз наукової літератури довів, що на сьогодні не існує 

досліджень щодо опису методичних основ навчання наукового дискурсу 

іноземних слухачів довузівського етапу підготовки. У літературі з даної 

проблеми не подано і не обґрунтовано чіткої і послідовної системи вправ та 

завдань поетапного навчання наукового дискурсу іноземців на довузівському 

етапі та цілеспрямованого його навчання на основному етапі. Отже, проблема 

методики навчання іноземців наукового дискурсу є актуальним питанням як 

сучасної теорії комунікації, так і сучасної методики викладання нерідної мови 

іноземцям. 

Відсутність типового блоку стратегій і тактик мовленнєвої поведінки у 

навчально-професійному спілкуванні із урахуванням синтезу когнітивних, 

мовних і позамовних (соціальних, психолінгвістичних та екстралінгвістичних) 

чинників, у залежності від тематики спілкування і етапу навчання, визначає 

необхідність проведення подальших досліджень, систематизації накопиченого 

теоретичного і практичного досвіду, вироблення єдиної точки зору щодо 

розуміння сутності «навчання наукового дискурсу» та створення методики 

формування дискурсивної компетенції у іноземних студентів підготовчого 

факультету й основного етапу навчання. 

Перспективним напрямом роботи є, по-перше, виявлення особливостей 

різних видів наукового дискурсу для навчання іноземних студентів професійно 
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орієнтованого іншомовного спілкування, по-друге, визначення і обґрунтування 

етапів формування вмінь та навичок з різних видів наукового дискурсу, по-

третє, опис методичних основ формування навичок і вмінь складання дискурсу 

і, насамкінець, розробка системи вправ та завдань для формування 

дискурсивної компетенції на всіх етапах навчання наукового дискурсу.  

Особливої уваги потребує створення моделі безперервного наскрізного 

навчання наукового дискурсу іноземців від довузівського до основного етапу 

підготовки. Для вирішення цієї проблеми з позицій комунікативно-

когнітивного підходу важливо узагальнити дослідження когнітивного досвіду 

іноземних студентів, визначити рівні сформованості у їхній свідомості 

когнітивних схем, які зумовлюють на першій стадії освоєння (за 

С.Л.Рубінштейном) сприйняття комунікативної наукової інформації, потім 

запропонувати алгоритм діяльності, який формував би необхідні для 

предметного навчання інтелектуальні (розумові) операції або дії (аналіз, синтез, 

класифікація, узагальнення тощо), що є підґрунтям пізнавальної та 

дослідницької діяльності. За словами С.В. Ніколаєнко, прийшов час 

використовувати досягнення когнітивної лінгвістики у практиці викладання 

іноземної мови [10, с. 124]. Погоджуючись з таким твердженням, визначимо 

перспективним напрямом – напрям дослідження з позицій комунікативно-

когнітивного підходу стратегії й тактики навчання наукового дискурсу 

іноземних слухачів довузівського етапу навчання. 

Важко переоцінити значення навчання наукового дискурсу для 

оволодіння деяким видам інтелектуальної роботи, яка сприяє створенню 

власної продукції наукового стилю мовлення на чужій мовній базі. Отже, 

вибудувана модель навчання наукового дискурсу має включати в себе таку 

методичну систему, яка забезпечить послідовне і системне формування у 

іноземців мовленнєво-мисленевих навичок, що дозволить розвивати здібність 

продукування висловлювання чи виконання мовленнєвої дії у форматі 

наукового стилю мовлення.  
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Визначені і запропоновані напрями вирішення проблеми комунікативно-

когнітивного підходу до навчання наукового дискурсу іноземців є 

перспективними для створення програм і посібників з навчання наукового 

стилю мовлення. Аналіз підходів до вирішення даної проблеми, на наш погляд, 

забезпечить методичними орієнтирами як при створенні цілісної наскрізної 

моделі навчання наукового дискурсу іноземців, так і при виборі ефективних та 

оптимальних шляхів для її впровадження. 
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Bilingual children attract many different attitudes ranging from surprise to pity, 

from compassion to admiration. People who speak only one language do not fully 

comprehend the ability to switch between languages or use languages 

interchangeably. Many researchers document that due to the lack of comprehension, 

people often view bilingual children as exotic others who do not share the dominant 

linguistic code and cultural values of their monolingual peers. If such children are 

also shy, they might produce a false impression of lagging behind their peers in their 

linguistic skills, and attract a prejudiced attitude. Because of this frequent stigma, 

bilingual children tend to conscientiously hide or underrate their ability in order to 

blend in easier with their monolingual peers who speak the dominant language 

(English in the case of the United States). This poses certain problems for 

maintaining their cultural identity and possibly hurts their academic progress as 

bilingual literacy is shown to have a positive effect on the development of their 

overall literacy skills.  

This paper traces the patterns of code switching in response to different socio-

cultural factors in two children starting from age one up to the ages ten and eight. The 

children were growing up in the bilingual household in the United States (Spanish 

spoken by the father and Russian spoken by the mother). The paper also summarizes 

the findings of other researchers on the development of bilingual literacy. Based on 

the results, I argue that early bilingual or multilingual literacy promotes capacity for 

efficient code-switching in different situations, cognitive and socio-linguistic 

development in children, as well as overall cultural literacy. Therefore, oral and 
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