
злементьr. Подобньrе процессьr чаще всего наблюдаются в художе
ственной литературе [4] . Гибридьr данного структурного типа придают 
художественному тексту особую оригинальность и вьrразительность, 
сообщая ему дополнительньrе когнитивньrе смьrсльr. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛИНГВООСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
В СИСТЕМІ ВИЩ ОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

У зв'язку з позитивною динамікою розвитку Балонеького процесу 
та серйозними соціально-економічними, політичними й загальнокуль
турними змінами в Україні необхідність суттєвого оновлення дидактич
ного забезпечення процесу навчання студентів вищих закладів освіти. 
Нові вимоги до мовної підготовки сучасних випускників-юристів [2] 
зумовлюють необхідність зміни характеру їх іншомовної освіти з ме
тою забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці. Випускник 
вищого юридичного навчального закладу повинен бути затребуваний 
на ринку праці, для чого йому необхідно не тільки одержати профе
сійні знання й уміння, але й навчитися швидко, гнучко й ефективно 
адаптуватися до змін у процесі професійної та іншомовної комунікації. 
Сучасний фахівець-юрист часто виявляється в ситуації іншомовного 
спілкування з представниками інших культур, відповідно, розширю
ється діапазон можливих ситуацій його комунікативної поведінки, від 
ефективності якого багато в чому буде залежати успіх його професійної 
діяльності. 
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Аналізуючи комунікативно-орієнтовані вимоги до моделі випус
кника вищого юридичного навчального закладу, ми знаходимо вка
зівки на інструментальні компетенції, одна з яких припускає його 
здатність до письмової й усної загальної й проф есійної комунікації 
на державній (українській) та іноземній (англійській, французькій) 
мові. При цьому мається на увазі необхідність володіння випускни
ком-юристом іноземною мовою на рівні, достатньому для розмовного 
спілкування, а також для пошуку й аналізу іноземних джерел інф ор
мації. Особливої уваги заслуговують вимоги до його комунікативної 
здатності, оскільки юрист як проф есіонал повинен демонструвати 
здатність: 

- використовувати іноземну мову в міжособистіснім спілкуванні й 
професійної діяльності; 

- виражати свої думки і думки інших в міжособистісному і діловому 
спілкуванні іноземною мовою ; 

- отримання необхідної інформації з оригінального тексту інозем
ною мовою із проблем юриспруденції та фахової спеціалізації; 

- володіння іноземною мовою в публічних ситуаціях, під час веден
ня дискусії. 

Значущість комунікативної складової при визначенні моделі ви
пускника-юриста зумовлена різноманітністю його діяльності як про
ф есіонала, який активно використовує іноземну мову як засіб профе
сійного спілкування. Зумовлено це тим, що професійна комунікація 
ф ахівця-юриста, так само як і міжкультурна, насамперед, являє собою 
міжособистісне спілкування, яке будується на системі національно
культурних стандартів , що функціонують у сфері проф есійної актив
ності носіїв даної культури. Специф іка професійного спілкування по
лягає не стільки, як прийнято вважати, у виборі стереотипів, скільки в 
умінні опанувати новим для себе культурним стандартом, прийнятим 
у певній сфері проф есійного спілкування. Незважаючи на те , що між
культурна комунікація в професійній галузі припускає обов'язковість 
мовного спілкування (мова - <<ядро>> професійного дискурсу), фор
мування міжкультурної компетенції, особливо в сфері професійної 
діяльності юристів, відбувається, у першу чергу, на екстралінгвістич
ній основі. Це зумовлено тим, що <<професійна білігвальна (полілінг
вальна) компетенція припускає здатність індивіда почергово викорис
товувати різні мовні коди у професійній діяльності. Вона є складним 
новоутворенням особистості, що має у своєму складі, поряд із бло
ком спеціальних екстралінгвістичних складових (проф есійну компе
тенцію) ,  іншомовну комунікативну компетенцію>> [ 1 ] .  Через це, при 
навчанні майбутніх юристів іноземної мови принципово важливо із 
самого почала розбудовувати також їх стратегічну компетенцію як го
товність використовувати вербальні й невербальні стратегії для запо
внення пробілів у знанні коду користувача. 
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Загалом, формування комунікативної компетенції студентів-юристів 
у ході засвоєння професійної картини світу, розвиток уже на першому 
етапі навчання вмінь науково-пізнавальної зони професійного спілку
вання будуть сприяти створенню умов для переходу на наступних етапах 
навчання до еталонів культури іншомовного спілкування, з відповідною 
зміною потреб, мотивів, цілей, дій, засобів, предмета й результатів. Тому 
при формуванні здатності й готовності випускника-юриста до викорис
тання вторинного мовного коду при вирішенні професійних завдань, до
цільно розвивати його іншомовну комунікативну компетенцію як про
відну мету навчання іноземної мови у вищому юридичному навчальному 
закладі. Як засвідчує узагальнення досвіду дослідників [ 1 ] ,  іншомовна 
комунікативна компетенція в сфері професійної діяльності включає: 

- знання закономірностей іншомовного спілкування в професійній 
сфері й культурно-мовних критеріїв у даній галузі (зокрема, критерії 
стилістичної відповідності й комунікативної доцільності); 

- уміння застосовувати ці знання й критерії в умовах реального про
фесійного спілкування з використанням іноземної мови; 

- навички мовного сприйняття та мовного продукування в актуаль
ній для учасника іншомовної комунікації проф есійній сфері. 
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ИНФ ОРМАТИВНО-АССОЦИАТИВНЬІЙ ПОТЕНЦИАЛ 
НЕОФ ИЦИАЛЬНЬІХ НАИМЕНОВАНИЙ ГОРОДОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Помимо официальньrх номинатем имеется большое число неофи
циальньrх наименований города. Вторичньrе номинатемьr города могут 
представлять собой: 1 )  неофициальньrе ойконимьr; 2) перифрастиче
ские или дескриптивньrе наименования, базирующиеся на апеллятивах; 

З) смешанньrе наименования, где имена собственньrе даются в ком
бинации с апеллятивами, - апеллятивно-онимические комплексьr. 
См. схему: 
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