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Огренич М.А. 

Иноязычный речевой этикет как составляющая профессиональной культуры 
будущих экономистов 

Статья посвящена проблеме речевого этикета и профессиональной культуры будущих 
экономистов. Профессиональная культура будущих экономистов включает в себя деловую 
этику, деловой этикет, профессиональную этику, деловое общение и деловую культуру. 
Речевой этикет будущих экономистов базируется на коммуникативной культуре. В её основе  
лежат общепризнанные требования нравственности к общению, которые неразрывно 
связаны с вежливостью, корректностью, скромностью, точностью.  

Ключевые слова: речевой этикет, деловая культура, деловая этика, профессионализмы, 
экономическая лексика. 

 
Ogrenich М.А. 

Speech Etiquette as a Component of Future Economists’ Professional Culture 
 The article is dedicated to the problem of speech etiquette and professional culture of future 

economists. They include business ethic, business etiquette, professional communication and business 
culture. These notions are closely connected with politeness, correctness, modesty and accuracy. An 
important part is played by a special economic vocabulary, professionalisms and economic slang. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

У 80-Х РР. ХХ СТ. 

Досліджуються передумови створення вітчизняної навчальної шкільної іншомовної 
літератури у 80-х рр. ХХ ст. До основних чинників автор відносить недоліки методичної 
концепції чинних у той час підручників з іноземних мов, а також соціально-економічні 
перетворення, які сприяли оновленню змісту шкільної освіти. 

Ключові слова: іноземна мова, навчальна література, підручник. 
 
Однією з головних умов повноцінного функціонування системи вітчизняної освіти є створення такого 

методичного забезпечення, яке відповідало б вимогам часу і національним потребам. Відомо, що основним 
предметним носієм і засобом реалізації змісту шкільної освіти виступає підручник, тому його створення – 
пріоритетне завдання розбудови національної школи. Підручник має бути національним не лише за мовою 
викладу. Важливо, щоб усі підручники створювалися з урахуванням кращих традицій і досягнень 
вітчизняної педагогіки. Відомо, що національне підручникотворення в Україні тривалий час було відсутнє 
взагалі. Натомість, у більшості республік колишнього СРСР використовувалися перекладні видання 
російських стереотипних шкільних підручників. Реалізація такого унітарного підходу до конструювання 
змісту підручників нівелювала урахування національних традицій, нерідко виклад матеріалу відбувався у 
поверхнево-описовій формі, що відривало ці знання від життя. А це особливо неприпустимо при вивченны 
дисциплін гуманітарного циклу, зокрема рідної (РМ) та іноземних мов (ІМ). Це також сковувало творчість 
методистів і вчителів, оскільки вони отримували вказівки по роботі з єдиним підручником і не завжди могли 
бачити альтернативні підходи до організації навчального процесу. Усе це негативно впливало на 
ефективність шкільної освіти, у тому числі й на вивчення іноземних мов – рівень підготовки учнів з цього 
предмету був одним із найнижчих. 
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Питання передумов створення вітчизняної шкільної іншомовної навчальної літератури 
досліджувалося авторами перших вітчизняних посібників з ІМ, зокрема В.М. Плахотником, 
Р.Ю. Мартиновою, В.Г. Редьком. Також знаходимо значний обсяг відповідної інформації у монографії 
О.О. Миролюбова, де він досліджує розвиток російської методики навчання ІМ, яка тривалий час мала 
визначальний вплив як на вітчизняну методику, так і конструювання змісту іншомовної навчальної 
літератури. 

Мета нашої статті – визначити фактори, що обумовили необхідність створення вітчизняних 
підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів.  

З історії розвитку методики навчання іноземних мов відомо, що у 60-х рр. ХХ ст. у вітчизняній 
практиці шкільної іншомовної освіти утвердився прямий метод навчання [10]. Це обумовлювалося тим, що 
комунікація визнавалася основною функцією будь-якої мови, а також необхідністю готувати для країни 
фахівців, які володіли б ІМ і за потреби могли нею вільно спілкуватися [9, c. 103]. Основними цілями 
шкільної іншомовної освіти стали розвиток усного мовлення і формування навичок безперекладного 
читання [10, с. 269]. На думку І.Є. Анічкова, Г.Є. Веделя, А.П. Старкова, А.С. Шкляєвої, саме прямий метод 
Г. Пальмера, запозичений із зарубіжної практики іншомовного навчання і адаптований до умов вітчизняної 
школи, міг забезпечити досягнення цих цілей. 

Хоча метою іншомовного навчання на основі прямого методу і було оволодіння уміннями і 
навичками усного мовлення, О.О. Миролюбов зазначав, що такий вибір був скоріше обумовлений 
необхідністю швидко провести реформу шкільної іншомовної освіти і вчасно відзвітувати про виконану 
роботу [10]. На його ефективність указували лише результати навчання, яких досягали зарубіжні методисти 
[9, с. 103]. Власної ж повноцінної апробації нового методу не проводилося, а тому відповідь на питання про 
його ефективність в умовах вітчизняної школи мала дати практика.  

Особливістю навчання ІМ на основі прямого методу було те, що воно будувалося з максимальним 
урахуванням тих же принципів, за якими дитина оволодіває рідною. Вважалося, що оскільки кожен учень 
оволодів РМ на основі наслідування й аналогії без допомоги аналізу, то ці уміння також дозволять йому під 
час навчання ІМ. Відповідно, у процесі шкільної іншомовної освіти опора на РМ учнів зводилася до 
мінімуму, як така, що перешкоджає формуванню навичок іншомовного спілкування; відбувалося послідовне 
оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності. Це означало, що, у першу чергу, учнів необхідно було 
навчати усного мовлення – уміння сприймати мовлення на слух і висловлювати власні думки в усній формі. 
Читання і письмо підключалися після того, як необхідний навчальний матеріал був засвоєний в усній формі 
[17, с. 39]. Прямісти аргументували це тим, що без оволодіння усним мовленням неможливо розпочинати 
навчання читання [4, с.10]. З цього принципу вони виводили важливість усного вступного курсу з німим 
періодом, під час якого в учнів мали сформуватися навички правильної іншомовної вимови [17, с. 40]. 
Оволодіння іншомовною граматикою відбувалося шляхом відпрацювання мовних моделей без повідомлення 
учням граматичних правил. Окрім того, письмо не було метою навчання, а лише його засобом. 

Відповідно до нового методу навчання було створено нову шкільну навчальну літературу з ІМ. 
Це були підручники А.П. Старкова та Г.М. Уайзера для навчання англійської мови, І.Л. Бім – німецької, 
А.С. Шкляєвої – французької, В.О. Білоусової – іспанської мов. Згодом дослідження ефективності навчання 
на її основі, проведені у 1975 р. в школах України, вказали на незадовільний рівень мовної підготовки учнів, 
їх невідповідність програмним вимогам. Перевірка виявила, що переважна більшість учнів не вміла 
висловлювати власну думку засобами ІМ, вони часто не розуміли, що їм говорять, допускали багато 
граматичних помилок [11]. Подібні результати були отримані також під час перевірки рівня навченості учнів 
шкіл РРФСР. Це спонукало до того, що у педагогічній літературі того часу (журнал «Иностранные языки в 
школе», «Радянська школа» та ін.) все частіше почали з’являтися статті, автори яких критикували окремі 
положення прямого методу навчання. Незважаючи на це, у практичній сфері шкільної іншомовної освіти не 
відбувалося ніяких інноваційних змін, а навчання продовжувало вестися на основі чинної навчальної 
літератури. Основними центрами, де проводилися пошуки вдосконалення методів іншомовної освіти, були 
кафедра методики навчання ІМ Володимирського педагогічного інституту та лабораторія навчання ІМ НДІ 
педагогіки України. Їх співробітники довели, що першопричини низької якості шкільної іншомовної освіти 
базувалися на методичних принципах прямого методу, на основі якого будувався навчальний процес та які 
були реалізовані у змісті чинної навчальної іншомовної літератури. У зв’язку з цим було запропоновано і 
обґрунтовано такі положення [14, с. 3]: 

1. Опора на РМ і раціональне використання перекладних і безперекладних вправ сприяють кращому 
засвоєнню мовного матеріалу. 

2. Свідоме засвоєння граматичного матеріалу на основі правил сприяє формуванню мовних навичок. 
3. Письмо має стати однією з цілей навчання у загальноосвітній школі. 
Ці пропозиції також підтримували й інші методисти, педагоги-практики та автори деяких чинних 

підручників. Розглянемо ці аспекти детальніше. 
Положення про співвідношення РМ і ІМ у шкільній іншомовній освіті викликало чи не найбільше 

зауважень. В.М. Плахотник охарактеризував це питання як основну суперечність, оскільки від нього 
залежить розв’язання цілої низки загальнодидактичних і методичних проблем [13, с. 27]. Прихильники 
прямого методу вважали, що навчання іншомовної граматики мало здійснюватися без опори на РМ, 
оскільки це могло спричинити інтерференцію. Тому в чинних підручниках того часу вправи на переклад з 
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РМ на іноземну були відсутні. Переклад допускався лише під час введення нового матеріалу і контролю 
розуміння прочитаного. 

Помилковість такого підходу полягала насамперед у тому, що прихильники прямого методу й автори 
чинних підручників ототожнювали процеси інтуїтивного оволодіння РМ з навчанням ІМ в умовах масової 
школи. Проте більшість дослідників вказували, що це два абсолютно різні процеси і жодна з відомих 
закономірностей, які функціонують у процесі оволодіння РМ, не повторюється навіть у наближеному 
вигляді під час навчання ІМ [5, с. 318].  

Практика шкільної іншомовної освіти свідчила, що не можна не враховувати впливу РМ у процесі 
іншомовної освіти. О.О. Леонтьєв з цього приводу зазначав, що граматична система ІМ не може бути 
побудована учнями поряд з системою РМ, оскільки вони неминуче вступають у контакт, яким під час 
навчання необхідно керувати [8, с. 144]. Це положення знаходило підтвердження у психологічних 
дослідженнях М.І. Жинкіна [7]. Прагнення усунути інтерферуючий вплив РМ призводило до того, що не 
використовувався той резерв ефективності, який містить у собі можливість опори на перенос – позитивний 
вплив РМ на процес оволодіння ІМ. Один із аспектів його використання вбачали у включенні перекладних 
вправ на іноземну мову до змісту чинних підручників. Так, експериментальні дослідження, проведені на 
початку 80-х рр. XX ст. співробітниками Володимирського інституту під керівництвом П.Б. Гурвича, 
підтвердили положення про необхідність перекладу як засобу навчання [6]. 

Про визнання ефективності використання РМ у процесі оволодіння іноземною у цей період свідчать 
праці таких дослідників, як В.А. Бухбіндер, М.В. Ляховицький, О.О. Миролюбов. Вони послідовно 
відстоювали принцип опори на РМ у процесі навчання ІМ. Окремі методисти проводили типологію 
граматичних явищ ІМ на основі їх порівняння з граматичними явищами рідної. Так, І.М. Берман зазначав, 
що за правилом утворення форми усі явища можна поділити на два типи: ті явища, в яких спосіб утворення 
форми в рідній й іноземній співпадають (синтетичні й аналітичні форми), і ті, для яких спосіб утворення 
форми у двох мовах не має спільних рис [18, с. 383]. Врахування цих особливостей під час навчання ІМ 
мало сприяти полегшенню процесу їх оволодіння. 

Хоча серед методистів цього періоду утвердилося переконання про необхідність використання опори 
на РМ, ці положення не знайшли реалізації ні у змісті шкільної іншомовної освіти, ні у змісті підручників. 

Також у чинних на той час підручниках були майже відсутні правила для навчання граматичного 
матеріалу, оскільки засобом набуття умінь і навичок спілкування вважалося тренування моделей – вивчення 
структури мови шляхом багаторазового повторення типових речень, які мають постійну граматичну форму 
й інтонаційне оформлення, але здатні наповнюватися новим лексичним змістом [12, с. 94]. Загальним 
правилом навчання на основі моделей було те, що всі нові лексичні одиниці засвоюються в уже знайомих 
структурах, а структури вводяться з використанням лише знайомої лексики [17, с. 43].  

На думку прихильників прямого методу, пояснення граматики було непотрібним, натомість вони 
заохочували використання аналогії, адже саме шляхом аналогії, а не аналізу, людина оволодіває РМ. А тому 
в змісті підручників були відсутні правила. Навчання на основі цього методу  значною мірою стало реакцією 
проти безплідної практики перетворення уроків ІМ в лекції з граматики, яка до того ж не завжди була 
вдалою, про що свідчив зміст і ефективність шкільної іншомовної освіти 40-50-х рр. ХХ ст. Але ця реакція 
зайшла настільки далеко, що будь-які розмови про граматику, особливо на початковому і середньому етапах 
навчання, були категорично заборонені. Значна кількість учителів скаржилася, що період усного вступного 
курсу, який супроводжувався механічним завчанням структур, не викликав в учнів захоплення [1, с. 84], 
а відповідно, негативно позначався на їхній мотивації до вивчення цього предмету. Вправи на аналіз і 
усвідомлення граматичних форм знаходимо лише у підручниках старших класів. Щоправда, деякі методисти 
справедливо вказували на недоцільність таких узагальнень після того, як основна ціль навчання – 
відпрацювання мовленнєвої навички – вважається досягнутою [3]. 

До методистів, які виступали проти інтуїтивного навчання граматики, належали П.Б. Гурвич, 
О.О. Миролюбов, В.С.Цетлін, В.М. Плахотник та ін. Одним із вагомих аргументів, що засвідчив про користь 
усвідомленого навчання граматики на основі правил, був експеримент, проведений на базі Володимирського 
університету на початку 80-х рр. ХХ ст. Він довів, що використання аналогій призводило до того, що учні 
самостійно намагались аналізувати елементи граматичної структури і формулювати у своїй свідомості 
правила, за якими вона будується. Але експеримент вказав на нечіткість і неточність правил, утворених 
самими учнями на основі побудови висловлювань за аналогією, що пояснювало значну кількість помилок у 
їхньому мовленні. Можна погодитися з твердженням Д.М. Богоявленського, який зазначав: «якщо учням не 
повідомити граматичного правила, вони утворять його самі, інше питання – якою буде якість цього 
правила» [3]. Натомість, учні, яким повідомлялося граматичне правило, допускали значно менше помилок у 
мовленні. Таким чином, експеримент підтвердив необхідність повідомлення учням правил в оптимізованому 
вигляді. 

Іншим аспектом, який викликав невдоволення, було те, що згідно з навчальною програмою письмо, 
починаючи з 1960-х рр., не вважалося метою, йому відводилася роль засобу навчання. Укладачі навчальної 
програми з іноземних мов мотивували це тим, що навчання цього виду мовлення вимагало значних витрат 
часу, а тому у змісті чинних підручників кількість письмових вправ була незначною.  

Спираючись на результати психологічних експериментів, І.Л. Бім, П.Б. Гурвич, І.О. Зимня, 
О.О. Леонтьєв, О.О. Миролюбов, В.М. Плахотник, С.П. Шатілов та інші методисти вказували на значний 
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потенціал письма під час навчання ІМ і відстоювали необхідність комплексного об’єднання на уроці усного 
мовлення, читання і письма. Так, І.Л. Бім вказувала, що практична мета шкільної іншомовної освіти має 
реалізовуватися в чотирьох основних видах мовленнєвої діяльності, тобто в говорінні (монолог, діалог), 
читанні, аудіюванні та письмі. Як різні аспекти комунікативної діяльності, вони настільки взаємопов’язані, що 
не можуть розвиватись ізольовано один від одного [2, с. 28]. Звертаючись до практики шкільної іншомовної 
освіти попередніх десятиліть, В.М. Плахотник указував, що обмеження цілей навчання навіть одним видом 
мовленнєвої діяльності негативно позначається на досягненні практичних цілей навчання в інших її видах [14].  

Окрім того, письмо має здатність активізувати різні психічні процеси і сприяє підвищенню 
ефективності навчального процесу. Так, відомий методист І.А. Грузинська вказувала на важливість 
комплексного закріплення знань за допомогою письма і називала його «універсальним закріплювачем», маючи 
на увазі те, що для написання фрази необхідно спочатку сформулювати її усно, після чого записати, а потім 
прочитати написане. В.В. Добровольська називала його «об’єктивним фіксатором мовленнєвої компетенції», а 
Ю.І. Пассов – «цементуючим видом мовленнєвої діяльності». Таким чином, більшість дослідників 
дотримувалися думки, що писемне мовлення є важливим чинником формування вищих психічних функцій, 
оскільки воно активізує комплексне функціонування усіх компонентів системи аналізаторів: мовленнєво-
рухового (говоріння), слухового (аудіювання), зорового (читання), рухового (письмо). 

Також деякі методисти вважали послідовне навчання видів мовленнєвої діяльності з усним вступним 
курсом не тільки неефективним, але й таким, що перешкоджає розвитку навичок читання. Тому вони 
підтримували ідею комплексного навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, починаючи з перших занять. 
Показовим у цьому плані був експеримент, проведений В.М. Плахотником у 1972-1973 рр., під час якого 
відбувалася перевірка ефективності усного вступного курсу з використанням елементів читання й письма. 
Насамперед, такий спосіб навчання дозволив давати домашні завдання, які мали конкретний діяльнісний 
характер, оскільки учні навчалися техніки читання, графіки й орфографії, що було неможливим під час 
усного вступного курсу. По-друге, знімалася проблема переходу до основного курсу, коли мало розпочатися 
навчання письма і читання, оскільки учні з перших уроків навчалися цих видів мовленнєвої діяльності. 

Низький рівень володіння ІМ В.М. Плахотник пояснював ще й тим, що у чинних підручниках не було 
розроблено завершеної системи вправ для навчання діалогічного, монологічного мовлення і читання, була 
також відсутня раціональна система лексичних і граматичних вправ [11]. Завдання, вміщені у підручнику, 
були одноманітні, нецікаві і не зачіпали мотиваційної сфери учнів, що знижувало інтерес до навчання. 

Негативно позначилося на ефективності навчання зниження програмних вимог щодо рівня володіння 
ІМ. Приміром, лексичний мінімум, який мали засвоїти учні середньої загальноосвітньої школи, знизився з 
2000 у 1960-х рр. до 850 одиниць активної лексики у 1980-х рр. Окрім того, не всі автори чинних 
підручників сприяли формуванню пасивного словника учнів. Так, А.П. Старков зазначав, що пасивна 
лексика не підлягає спеціальному опрацюванню, а відтак її запам’ятовування не є обов’язковим [16, с. 54]. 
Тому вона не враховувалася і не активізувалася за допомогою спеціальних вправ. Дотримуючись такої точки 
зору, автор підручника з англійської мови ігнорував важливий для розвитку мовленнєвих навичок учнів 
взаємозв’язок між процесами розуміння тексту і мимовільного запам’ятовування лексичного матеріалу. 
Експериментальні дані В.М. Скрипченка показали, що навіть засвоївши 100% програмного матеріалу, учні 
неспоможні прочитати і зрозуміти серйозну статтю з газети чи журналу [15, с. 177]. Також він наголошував, 
що учні, навчаючись у школі, здатні оволодіти 2800 словами і фразеологічними зворотами [15, с. 44]. 

Оскільки за таких умов школа була не в змозі виконати основну вимогу програми – навчити учнів 
спілкуватись ІМ, очевидною була проблема оновлення змісту шкільної іншомовної освіти і, як наслідок, 
створення якісно нової навчальної літератури, яка б сприяла більш ефективному навчанню ІМ.  

На вдосконалення системи шкільної іншомовної освіти вплинув цілий комплекс чинників. 
Насамперед, ті суспільно-політичні перетворення, які відбувалися у зовнішньому і внутрішньому житті 
держави: демократичні процеси, поглиблення економічного співробітництва з країнами Заходу 
обумовлювали потребу у підготовці фахівців, які б володіли ІМ як засобом міжнародного і міжкультурного 
спілкування. Досягненню цих цілей сприяли заходи з реформування системи освіти на початку 80-х рр. 
ХХ ст., зокрема, прийняття постанови Міністерства освіти СРСР «Про основні напрями реформування 
загальноосвітньої і професійної школи» (квітень 1984 року), яка визначила загальний курс шкільної освіти 
на гуманізацію та демократизацію. Серед багатьох завдань, котрі мали підняти освіту на якісно новий 
рівень, у ній наголошувалося на необхідності вдосконалення діючих і створення нових посібників з усіх 
курсів. Науковці й методисти, які докладали чимало зусиль до вдосконалення методів навчання ІМ, нарешті 
отримали можливість впроваджувати в практику те, над чим працювали попередні десятиліття. Зокрема, на 
базі НДІ педагогіки України було створено серію експериментальних посібників для навчання англійської, 
французької та іспанської мов. 

Варто зауважити, що створенню вітчизняної шкільної іншомовної літератури передували не лише 
десятиліття теоретичних розробок, але й практичний досвід підручникотворення. Так, ще у 1976 році під 
керівництвом В.М. Плахотника в НДІ педагогіки України розпочалася робота над створенням навчальної 
літератури для учнів початкової школи, результати навчання за якою були значно вищими, ніж за чинними у 
той час підручниками [14, с. 33]. Як зазначав їхній автор, «досвід підготовки посібників виявився корисним: 
стало очевидним те, що необхідно відмовитися від догм і керуватися лише власними дослідженнями і тими 
положеннями, які викликаються довіру і не суперечать даним суміжних наук, зокрема дидактики і 
психології» [14, с. 34]. 

Таким чином, створенню вітчизняної навчальної шкільної літератури з ІМ передували роки кропіткої 
праці вітчизняних і російських методистів, упродовж яких проводилася перевірка різних методичних 
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аспектів іншомовного навчання. Але впровадженню їх у практику сприяли лише соціально-економічні 
перетворення і послаблення ідеологічного тиску на початку 80-х рр. ХХ ст. У результаті, створення 
вітчизняних посібників з ІМ виконало дві важливі функції. По-перше, значно зросла ефективність 
іншомовної освіти у школах, де використовувалася нова навчальна література; по-друге, вона стала основою 
для створення серії підручників для навчання ІМ у школах України після здобуття нею незалежності. 
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Пасечник А.С.  

Предпосылки создания отечественной учебной школьной иноязычной 
литературы в 80-х гг. ХХ ст. 

Исследуются условия, которые служили предпосылкой создания отечественной учебной 
иноязычной школьной литературы в начале 1980-х гг. К основным факторам автор относит 
недостатки методической концепции существующих в то время учебников, а также реформы 
в области обновления содержания школьного образования. 
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at the beginning of 1980-s. The author considers the following factors that prompted this process: 
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