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Анотація. У статті розглянуто поняття «міжкультурна 
компетенція», «юридичний дискурс», визначено основні 
особливості формування професійної міжкультурної кому-
нікативної компетенції в процесі опанування студентами 
іншомовного дискурсу права. Іншомовний юридичний 
дискурс розглядається в даній роботі як основа навчання 
іноземної мови студентів юридичного профілю.
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Постановка проблеми. У сучасному світі розширюється 
співпраця між представниками різних культур у багатьох сфе-
рах діяльності, зростає потреба в юридичному забезпеченні 
ділових контактів на міжнародному рівні. Тому сьогодні одним 
із важливих завдань системи освіти є іншомовна підготовка 
фахівців юридичного профілю, яка передбачає формування 
у студентів професійної міжкультурної комунікативної компе-
тенції (С.А. Бушів, В.Н. Комісаров, В.М. Лейчик, Я.І. Рецкер, 
В.І. Карабан, Е.Ф. Скороходько, Л.В. Щерба та інші). Реалізація 
даного завдання пов’язана з розвитком у студентів рис вторин-
ної мовної особистості, що роблять їх ефективними учасни-
ками міжкультурної комунікації (О.А. Грива, І.Б. Калісецька 
та інші).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У роботах, 
які присвячені питанням навчання іноземної мови в юридич-
них вишах, вивчалися критерії відбору мовного та тематичного 
матеріалу (О.М. Бандурка, П.Д. Біленчук, О.Ф. Скакун та інші). 
Принципи роботи з юридичною термінологією (С.П. Головатий, 
Т.Я. Кравченко), ефективність фреймів як способу організації 
навчального матеріалу (О.І. Гриневицький), а також питання 
формування професійної комунікативної компетенції та умінь 
публічного виступу (М.М. Лаврененко, Т.А. Плесцова).

Однак до сих пір не розв’язано питання про те, що повинно 
бути основою навчання іноземної мови в юридичному вищо-
му навчальному закладі (далі – ВНЗ). Ряд вчених вважають, 
що при навчанні міжкультурної комунікації вже не можна 
обмежуватися традиційним використанням тексту [Кучерен-
ко 2003, Мусульбес 2005], тому що текст не дає можливості 
продемонструвати студентам ті властивості мовних творів, які 
проявляються тільки в динаміці спілкування. Ці властивості 
розкриваються в дискурсі. Дискурс може бути визначений як 
текст, включений в комунікативну ситуацію та розвивається 
на тлі соціального та культурного контексту [Вежбицька 1985, 
Арутюнова 1990, Борботько 2007].

Використання дискурсу як основи професійного орієнтова-
ного навчання іноземної мови дозволяє враховувати конкретну 
ситуацію спілкування, що створює сприятливі умови для фор-
мування умінь, необхідних для здійснення ефективного діалогу 
з представниками іншомовної культури.

Ряд вчених розглядали у своїх дослідженнях пробле-
ми цілеспрямованого навчання іншомовного дискурсу  
[Мусульбес 2005]. Однак питання про виділення іншомовного 
дискурсу права як основи навчання професійної міжкультурної 
комунікації в юридичних вишах ще не ставилося. Крім того, 
відсутні ефективні науково обґрунтовані методики навчання 
іноземної мови студентів юридичних спеціальностей, що готу-
ють їх до вирішення професійних завдань в умовах міжкуль-
турної взаємодії.

Актуальність даного дослідження обумовлена потребою 
в створенні ефективних стратегій, оптимальних шляхів нав-
чання іншомовного юридичного дискурсу, які спрямовані на 
формування в учнів міжкультурної комунікативної компетен-
ції, необхідної для здійснення міжнародного співробітництва 
в галузі права.

Метою цього дослідження є теоретичне обґрунтування 
та аналіз доцільності навчання професійної міжкультурної 
комунікації на основі спеціального іншомовного дискурсу сту-
дентами ВНЗ юридичного профілю.

Об’єктом дослідження виступає професійна міжкультурна 
комунікація в галузі права.

Предметом дослідження є компетенції, які сприяють опа-
нуванню спеціальним дискурсом іноземною мовою студентами 
вищих навчальних закладів юридичного профілю.

Виклад основного матеріалу. Професійна міжкультурна 
комунікативна компетенція особи є системотворчою та стерж-
невою для професійних компетентнісних ресурсів, оскільки 
органічно інтегрує у власному розвитку формування усіх інших 
компетенцій, які є не лише метою, але та засобом ефективного 
розвитку особистості в освітньому просторі. 

Проблема формування професійної комунікативної ком-
петенції особливо гостро виникає при організації підготовки 
студентів юридичного профілю, для яких успішна міжкультур-
на комунікація є одним з основних показників професіоналіз-
му. У юридичній сфері професійна міжкультурна комунікація 
виокремлюється як найважливіша складова діяльності юриста, 
що визначає загальний рівень його професійної компетентності 
та безпосередньо впливає на ефективність рішення професій-
них завдань.

У рамках формування та розвитку міжкультурної профе-
сійної комунікативної компетенції студентів юридичного про-
філю актуальною проблемою стає створення моделі навчання 
та пошук педагогічної технології та її реалізації, які б дозволи-
ли, по-перше, реалізовувати в повному об’ємі принцип іннова-
ційності в освіті; по-друге, відповідали б усім сучасним вимо-
гам, що пред’являються до практичної підготовки фахівців 
в галузі права; по-третє, враховували б полімовне середовище 
навчання, що переважає в сьогоднішньому освітньому просто-
рі. [1, с. 98–101]
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Для здійснення продуктивного міжкультурного спілку-
вання, що спирається на облік його лінгвістичних та психо-
логічних особливостей, мовна особистість повинна володіти 
міжкультурною компетенцією. Це компетенція особливої при-
роди. Вона не тотожна комунікативній компетенції носія мови 
та може бути властива тільки міжкультурному комуніканту – 
мовної особистості, яка пізнала за допомогою вивчення мов, як 
особливості різних культур, так й особливості їх (культур) вза-
ємодії. Міжкультурна компетенція – це здатність, яка дозволяє 
мовній особистості вийти за межі власної культури та придба-
ти якості медіатора культур, не втрачаючи власної культурної 
ідентичності [2, с. 47–56].

Міжкультурна компетенція має комплексну структуру 
та співвідноситься з іншомовною комунікативною компетен-
цією складним чином. Формування міжкультурної компетенції 
відбувається не тільки в інтелектуальній когнітивній області, 
але зачіпає психічні та емоційні процеси. Такий стан обумов-
лює інтегрований характер завдань, спрямованих на форму-
вання та розвиток компетенції даного типу. Результативність 
завдань, у свою чергу, забезпечується застосуванням специ-
фічних принципів їх створення та відбору, що враховують як 
особливості феномена культури, так та особливості феномена 
міжкультурного спілкування. Отже, можна припустити, між-
культурне спілкування носіїв української культури іноземною 
мовою буде більшою мірою відповідати запитам та потребам 
сучасного етапу суспільного розвитку, якщо воно буде регулю-
ватися міжкультурною компетенцією індивідів. 

Явище міжкультурного спілкування принципово відрізня-
ється від комунікації на рівні індивідів та соціальних груп, що 
належать одній й тій ж культурній спільноті, та його законо-
мірності повинні враховуватися в процесі навчання іноземним 
мовам.

Таким чином, ефективне формування міжкультурної ком-
петенції в процесі навчання іноземним мовам забезпечується 
методикою викладання, що враховує особливу природу компе-
тенції цього роду, а також особливості її структури та специ-
фічні принципи її формування.

Процес формування міжкультурної компетенції повинен 
здійснюватися з урахуванням того, що у того, хто вивчає іно-
земну мову, вона співвідноситься з його комунікативною ком-
петенцією, привносячи в її аспекти міжкультурний вимір, але 
володіючи при цьому власними компонентами, які входять до 
комунікативної компетенції.

Протягом багатьох років реалізація професійного дискурсу 
на факультетах немовних спеціальностях вишів здійснювала-
ся через тексти та зводилася до різних видів читання, коштом 
чого й відбувалося засвоєння спеціальної професійної лекси-
ки. «Формування міжкультурної комунікації є пріоритетним 
напрямком лінгвістичної освіти на сучасному етапі. При цьому 
зростає роль дискурсивної компетенції як важливої частини 
комунікативної компетенції, які являються знаннями різних 
типів дискурсів та правил їх побудови, а також уміннями ство-
рювати та розуміти їх з урахуванням ситуації спілкування» 
(Артюхова О.В.) [3].

Відомий лінгвіст Т.А. Ван Дейк дає наступне визначення 
дискурсу: «Дискурс є комунікативна подія, що відбувається 
між мовцем, тим, хто чує (спостерігачем та інше) в процесі 
комунікативної дії в певному часовому, просторовому та іншо-
му контексті. Ця комунікативна дія може бути мовною, пись-

мовою, мати вербальні та невербальні складові. Це складне 
комунікативне явище, яке містить й соціальний контекст, що 
дає уявлення як про учасників комунікації, так й про процес 
відтворювання та сприйняття повідомлення» [4, с. 113]. Під 
«дискурсом» як складним комунікативним явищем розумієть-
ся не тільки текст, але ще й знання про світ, думки, установ-
ки, цілі адресата, тобто екстралінгвістичні фактори, необхідні 
для розуміння тексту [Ван Дейк, 2015, с. 127]. Професійний 
орієнтований дискурс характеризується вмістом «соціального 
контексту, конкретної комунікативної ситуації, що дає уявлен-
ня про учасників комунікації, представників різних культур, 
характеристики їх комунікативних інтенцій, а також про про-
цеси відтворювання та сприйняття повідомлення, виражених 
доречними в даній ситуації мовними та немовними засобами» 
[Елухина, 2002, с. 13].

Юридичний дискурс є одним з видів спеціального дискурсу. 
Кожна мовна спільнота формує свій дискурс права, особливос-
ті якого визначаються історичним розвитком конкретної держа-
ви та характеристиками прийнятої в ньому правової системи. 
Він являє собою текст права в динаміці, в процесі тлумачення 
та роз’яснення. Його основними складовими є термінологія 
та принципи формування текстів, що функціонують в галу-
зі юриспруденції та відносяться до різних жанрів юридично-
го дискурсу. Щодо англомовного юридичного дискурсу, слід 
визначити, що він включає численні жанри та володіє власною 
терміносистемою, яка сягає своїм корінням англосаксонської 
традиції, латинської мови та французької мови Нормандії. Він 
в основному показує систему англійського загального права, 
використовувану в більшості англомовних країн. Юридичні 
концепти країн загального та романо-германського права, на 
яких будується правова система України, не завжди збігаються, 
що визначає одну з основних труднощів навчання англомовно-
го юридичного дискурсу, оскільки ця розбіжність обумовлює 
неможливість досягнення повної еквівалентності юридичних 
термінів та концептів в англійській та українській мовах та вка-
зує на провідну роль інтерпретації під час перекладу юридич-
них термінів. Розбіжність основних концептів та термінології 
провідних правових систем дозволяє зробити висновок про те, 
що лексична складова цього різновиду професійного дискурсу 
є найважчою, особливо при навчанні професійного орієнтова-
ного дискурсу у правовій сфері, яке передбачає ознайомлення 
студентів з правовим дискурсом країн мови, що вивчається 
та їх терміносистем.

Попри те, що в основі будь-якої терміносистеми (в тому 
числі й юридичної) лежить фреймова схема, коли юридичні 
терміни можуть бути організовані в різні тематичні фрейми, 
що полегшує їх вивчення при навчанні англомовного юридич-
ного дискурсу, складність терміносистеми англомовного юри-
дичного дискурсу обумовлює необхідність розробки стратегій 
та шляхів, що полегшують її засвоєння. Крім того, виявляєть-
ся необхідним введення в процес навчання пояснень термінів 
через їх лінгвокогнітивні моделі. Лінгвокогнітивна модель 
являє собою концептуальну підставу семантики терміна, що 
дозволяє встановити «смисловий центр» позначення та про-
гнозувати процес та межі варіативності семантики терміна 
в контексті. Звернення до лінгвокогнітивної моделі тим більше 
важливо, що справжні властивості термінів виявляються тільки 
в процесі їх функціонування, тобто в спеціальному та неспеці-
альному юридичному дискурсі.
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Висновки. Таким чином, навчання професійного орієнто-
ваного англомовного юридичного дискурсу слід розглядати як 
процес взаємопов’язаного формування вербально-семантично-
го, тезаурусного (когнітивного) та мотиваційного рівнів профе-
сійної орієнтованої вторинної мовної особистості. Формування 
вербально-семантичного рівня професійної орієнтованої вто-
ринної мовної особистості пов’язане з опануванням студентами 
термінологією англомовного юридичного дискурсу та засвоєн-
ням його характерних граматичних конструкцій. На тезаурусно-
му рівні відбувається формування вміння студентів використо-
вувати той жанр юридичного дискурсу, який відповідає певній 
комунікативній ситуації. Мотиваційний рівень вторинної мовної 
особистості характеризується умінням студентів ставити цілі 
та завдання протягом професійної міжкультурної комунікації 
та вибирати необхідні лінгвістичні й екстралінгвістичні засоби 
для ефективної взаємодії з іноземними партнерами.

Проаналізував різні аспекти проблеми навчання іншомов-
ного професійного дискурсу призводить до висновку про необ-
хідність подальшого пошуку створення ефективних стратегій, 
оптимальних шляхів навчання іншомовного юридичного дис-
курсу, на основі врахування когнітивних та лінгвістичних аспек-
тів навчання іншомовного професійного дискурсу. Беручи до 
уваги той факт, що основним результатом навчання іноземної 
мови в юридичному ВЗН є формування професійної міжкультур-
ної комунікативної компетенції, вивчення іншомовного профе-
сійного дискурсу в умовах міжкультурної комунікації дозволяє 
висунути на перший план навчання іншомовного професійного 
дискурсу студентів правових спеціальностей як основу ефек-
тивного формування міжкультурної іншомовної комунікативної 
компетенції. Такий підхід передбачає розвиток у студентів рис 
професійної орієнтованої вторинної мовної особистості в проце-
сі опанування ними іншомовним дискурсом права та особливо 
є значущим у досягненні мети розвитку особистісних та творчих 
якостей майбутніх фахівців правових факультетів, їх ключових 
(базових) загальних та спеціальних компетентностей, що забез-
печують готовність випускників до адаптації та самовизначення 
в умовах міжкультурної комунікації.
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Гроза И. Н. Профессиональный иноязычный право-
вой дискурс в условиях межкультурной коммуникации

Аннотация. В статье рассмотрены понятия «межкуль-
турная компетенция», «юридический дискурс», опреде-
лены основные особенности формирования профессио-
нальной межкультурной коммуникативной компетенции 
в процессе овладения студентами иноязычным дискурсом 
права. Иноязычный юридический дискурс рассматривает-
ся в данной работе в качестве основы обучения иностран-
ному языку студентов юридического профиля.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, ком-
муникативная компетенция, профессиональный дискурс, 
межкультурная коммуникация, дискурсивная компетен-
ция, юридический дискурс. 

Hroza I. Foreign language professional discourse of the 
legal field in the context of intercultural communication

Summary. The article deals with the concepts “intercul-
tural competence”, “legal discourse”, determines the general 
particularities in the professional intercultural communicative 
competence formation during the process of acquiring the for-
eign language legal discourse. The legal discourse was consid-
ered as a base of the English language study in the legal higher 
education.

Key words: intercultural competence, communicative 
competence, professional discourse, intercultural communica-
tion, discourse competence, legal discourse.


