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АНАЛІЗ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЛЬОВОЇ СИТУАЦІЇ  

У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ 

 

Англійська мова виконує сьогодні роль мови міжнародної комунікації у всіх сферах 

життєдіяльності, адже стрімкий розвиток міжнародних відносин вимагає скоординованої 

співпраці фахівців різних галузей.  

Метою вивчення англійської мови для спеціальних цілей (у навчальних планах вітчиз-

няних ВНЗ ця навчальна дисципліна має назву «Іноземна мова професійного спілкування / 

спрямування») є формування у студентів системи необхідних знань, умінь і навичок з метою 

їх адекватного застосування і функціонування у змодельованій (а у майбутньому – реальній) 

ситуації професійної діяльності. Саме мета вивчення навчальної дисципліни повинна бути 

визначальним чинником формування її змісту. У країнах Європи і США процес визначення 

мети навчального курсу нерозривно пов'язаний з аналізом потреб студентів і цільової ситуа-

ції. Аналіз цільової ситуації дає можливість систематизувати потреби студентів, які повинні 

бути в центрі процесу формування змісту навчальної дисципліни.  

Проблеми розвитку аналізу навчальних потреб висвітлено у працях S. Benesch, 

R. Jordan, R.West та ін. Формуванню змісту навчання англійської мови для спеціальних цілей 

присвятили свої дослідження T. Hutchinson, A. Waters, Т. Dudley-Evans, M.  J. St John та ін. 

Підходи до визначення мети навчання англійської мови для спеціальних цілей обґрунтували 

А. Chambers, J. Munby, та ін. Аналізу жанрів навчальних текстів присвячено праці J. Swales, 

J. Allen, H. Widdowson, M. Phillips, C. Shettlesworth, W. Hüllen та ін. Результати аналізу грама-

тичних особливостей англомовних фахових текстів висвітлено у наукових розвідках Ch. Bar-

ber, J. Ewer, G. Latorre, E. Hughes-Davies, A. Herbert та ін.  

Ретроспективне дослідження розвитку навчальних потреб протягом 70  90х років XX 

ст. здійснив R.West. Він виокремив домінуючі напрями [14]: 
− аналіз потреб відповідно до цільової ситуації; 
− аналіз суб’єктивних потреб; 
− аналіз комунікативних стратегій; 
− аналіз навчальних засобів. 

Термін «аналіз цільової ситуації» запропонував А. Chambers [13, с. 439]. Обґрунтування 

аналізу цільової ситуації здійснив J. Munby у праці «Комунікативний дизайн навчальної програми» 

[10, с. 52-115]. Цей вчений розробив модель системи потреб тих, хто навчається, яка охоплює ко-

мунікативну мету, завдання і засоби комунікації, мовні уміння, функції, структури тощо. R. Jordan 

гостро критикував модель J. Munby, наголошуючи, що зміст навчального курсу, розроблений згід-

но з цією моделлю, не задовольнятиме потреб слухачів курсу, оскільки акцентуватиме лише на со-

ціолінгвістичних та лінгвістичних аспектах навчання іноземної мови. У свою чергу, R. Jordan підк-

реслював, що саме аналіз потреб студентів повинен стати відправною точкою для розробки про-

грам навчальних курсів, навчальних матеріалів, раціонального вибору методик, методів та засобів 

навчання. Він обґрунтував доцільність застосування т. зв. «10 кроків в аналізі потреб», що є відпо-

відями на запитання: «Чому проводиться аналіз?», «Чиї потреби повинні аналізуватися?», «Хто 

проводить аналіз?», «Що саме аналізуватиметься?», «Якою буде процедура проведення аналізу?», 

«Коли проводитиметься аналіз?», «Де і коли читатиметься навчальний курс?» [7, c. 22-23].  
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«Критичний аналіз потреб» запропонувала S. Benesch як альтернативний підхід до 
аналізу цільової ситуації. Науковець враховує конфліктуючі інтереси різних рівнів академіч-
ної ієрархії, вивчає можливості здійснення критичного аналізу щодо цільової ситуації,  про-
понує шляхи розробки навчального курсу на основі критичного аналізу потреб [3, с. 730].  

Найбільш поширеними методами аналізу потреб студентів на сьогоднішній день є: 
опитування, анкетування, внутрішнє (спостерігач – учасник навчального процесу) і зовнішнє 
(спостерігач – не учасник навчального процесу) спостереження, аналіз навчальної докумен-
тації, нормативних документів, тестування і т.д. [9].  

Потреби та інтереси студентів матимуть безпосередній вплив на мотивацію до вивчен-
ня іноземної мови та ефективність процесу навчання [8; 10; 12]. T. Hutchinson і A. Waters, ба-
зуючись на засадах освітньої психології, вважають, що стандартний спосіб позитивного 
впливу на мотивацію студента полягає у використанні в процесі навчання текстів іноземною 
мовою вузькогалузевої тематики (наприклад, текстів про біологію для студентів спеціальнос-
ті «біологія» [5, с. 8]). Проте, на початкових етапах викладання англійської мови для спеціа-
льних цілей не йшлося про використання автентичних текстів у навчальному процесі. Автори 
навчальних видань, зокрема A. Herbert, створювали у процесі укладання навчальних видань із 
загального курсу іноземної мови власні тексти з метою вивчення студентами певних особли-
востей вживання іноземної мови [4]. Ця традиція продовжувалася і в епоху дискурс-аналізу. 
J. Allen та H. Widdowson виступали на захист створення текстів авторами навчальних видань, 
аргументуючи свою позицію можливістю уникнення синтаксичної складності та акцентуючи 
на особливо вартісних комунікативних мовних моделях [2]. Водночас, M. Phillips та 
C. Shettlesworth наголошують, що використання у навчальному процесі автентичних текстів 
даватиме студентам можливість відчути особливість «природного» вживання іноземної мови, 
мотивуватиме їх до навчання і сприятиме формуванню у них комунікативних умінь [11]. 
T. Hutchinson і A. Waters вважають, що в процесі викладання англійської мови для спеціаль-
них цілей не можна вести мову про автентичний текст [5, с. 159].  

У сучасних умовах на різних стадіях вивчення англійської мови для спеціальних цілей, 
залежно від мети навчання, використовують різні типи фахових текстів, найпоширенішими се-
ред яких є тексти, укладені відповідно до цільової ситуації; тексти стимулювання певного виду 
діяльності студентів; тексти, що ілюструють певні дискурсивні моделі. Учені погоджуються, 
що автентичні тексти чи тексти, яким надано автентичної форми, більше мотивують студентів 
до навчання й зазначають, що важливість тексту не зводиться до самого тексту, а до ролі, яку 
повинен відігравати цей текст у процесі навчання [5, с. 159–160]. На підставі цього твердження 
у процесі структурування змісту навчального курсу англійської мови для спеціальних цілей, 
відбору відповідних методів навчання, укладання навчально-методичного забезпечення необ-
хідно обирати типи текстів, які найбільше відповідні цілям та завданням курсу, визначеним на 
основі аналізу потреб студентів відповідно до цільової ситуації.  

T. Hutchinson і A. Waters доводять, що лінгвістичні знання, необхідні для розуміння 
спеціалізованого тексту, мають відмінність у порівнянні з лінгвістичними знаннями, необхід-
ними для розуміння неспеціалізованого тексту. Загальне розуміння залежить від знання пре-
дмета, а не знання мови [5, с. 161]. Таку позицію відстоює і W. Hüllen [6]. Науковець вважає, 
що не кількість фахових термінів у тексті вирізняє іноземну мову для спеціальних цілей, а 
фактичні знання, необхідні для розуміння цих термінів. Доведено, якщо навчальні тексти 
надто складні для сприйняття, студенти швидко втрачають інтерес до них [5, с. 161].  

Важливо, щоб процес формування змісту навчання англійської мови для спеціальних ці-
лей відповідав не лише принципу систематичності, але й системності, тобто дозволяв формувати 
у студентів логічну інтегровану систему знань з фаху та іноземної мови. Сьогодні навчання анг-
лійської мови для спеціальних цілей студентів нефілологічних спеціальностей у вітчизняних ВНЗ 
зводиться до розрізнених фрагментів знань [1]. Постає проблема неузгодженості термінів ви-
вчення студентами навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування / за профе-
сійним спрямуванням» (вивчається у 1-4 навчальних семестрах) і дисциплін фахово зорієнтова-
ного циклу (вивчаються починаючи з 5-го навчального семестру). 
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Узагальнюючи результати нашого вивчення, особливо наголосимо на відмінностях у 

навчанні англійської мови для спеціальних цілей в країнах Європи, Північної Америки і в 

Україні. У навчанні англійської мови у Великобританії і США здійснюється з урахуванням 

аналізу потреб студентів відповідно до цільової ситуації, що є вагомим чинником їхньої мо-

тивації студентів до навчання. Навчальні плани вітчизняних ВНЗ і програми викладання на-

вчальних дисциплін «Іноземна мова професійного спілкування» / «Іноземна мова за профе-

сійним спрямуванням» не враховують цільової ситуації, вимог ринку праці, перспектив роз-

витку галузі, навчальних потреб конкретної групи студентів. 

Аналіз суб’єктивних потреб студентів, аналіз комунікативних стратегій, аналіз навча-

льних засобів, а також детальний аналіз механізмів вивчення потреб студентів відповідно до 

цільової ситуації може бути предметом подальших наукових розвідок. 
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