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сфері та є інвестиційно привабливими. Постає питання зрілості суспільства, 

яке матиме такі технології [2]. 
Таким чином, діджиталізація полягає не в тому, щоб автоматизувати 

правничу діяльність, а в тому, щоб зробити її більш ефективною завдяки 

технологіям. Тож це складне явище, яке включатиме, передусім, зміну 

мислення та поведінки людей, формування культури використання даних. 

Суспільна роль юристів у цьому питанні полягатиме у виробленні меж та 

правил користування ними. 
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Навчання студентів іноземної мови під час війни є значним викликом для 

педагога. Важкий емоційний та фізичний стан як у викладачів так і студентів 

негативно впливає на процес навчання. Опитування студентів показує, що 

зникає бажання навчатися через тривожний стан, відчуття страху за своє життя 

або навіть відсутність комфортних умов для дистанційного навчання. У 

здобувачів вищої освіти з’являється розсіяність та неуважність. Така тенденція 

не сприяє засвоєнню іншомовного навчального матеріалу. Викладачу 

доводиться змінювати звичайну форму проведення заняття, шукати такі методи 

навчання, які покращують психоемоційний стан, можуть переключати та 

концентрувати увагу на вивчення іноземних мов. 
Психологи  радять вносити змінити у організацію навчального процесу, 

робити більший акцент на психологічну підтримку, спілкування, переключення 

уваги, пом’якшити вимоги оцінювання. Навчання не повинно створювати 

додаткові стресові ситуації та хвилювання. Бажано більше звертати увагу на 

повторення пройденого матеріалу [5]. 

https://legalhub.online/blogy/didzhytalizatsiya-pravovidnosyn
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/didzhitalizaciya-rinku-yuridichnih-poslug-providni-trendi-2020.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/didzhitalizaciya-rinku-yuridichnih-poslug-providni-trendi-2020.html
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У пошуках відповідних методів навчання іноземних мов доводиться також 

враховувати сучасні умови проведення дистанційного заняття. Тобто такі 

методи, які можна реалізувати онлайн на освітніх платформах (Moodle) чи 

хмарних технологіях (Zoom, Google Classroom). 
Із традиційних методів, які добре зарекомендував себе для проведення 

дистанційних занять онлайн, можна назвати комунікативно-когнітивний метод. 

Ключові ситуативні вправи на задану тему в іншомовній культурно-
лінгвістичній реальності, рольові ігри, діалоги, робота в парах так само вдало 

залучають студентів до навчання онлайн. Завдяки новим комп’ютерним 

технологіям вдається краще реалізовувати аудіо-візуальний супровід для 

швидкого занурення у іншомовне середовище. Реалістичний приклад носіїв 

мови покращує сприйняття і відтворення мови. Також є можливість 

демонстрації автентичного граматичного іншомовного матеріалу для аналізу та 

порівняння, який є одним із основних когнітивних прийомів. 
 Під час моделювання ситуації реального спілкування, відбувається 

оволодіння навичками читання, аудіювання та письма, увага звертається на 

формування навиків усвідомленого навчання. Викладач використовує різні 

когнітивні прийоми, робить можливою самооцінку студентами їхніх успіхів у 

навчанні [2]. 
Через важкий психоемоційний стан та неможливість в організації всіх 

зручностей дистанційного навчання в умовах війни не всі елементи заняття за 

комунікативно-когнітивного методу вдається використовувати. У більшій мірі 

застосовуються навчальні платформи для дистанційного навчання. 
Методика викладання іноземних мов вже стикалася із схожими 

випробуваннями підчас та після Другої світової війни, внаслідок чого виникали 

нові методи та школи іноземних мов (навчальні методи: натуральний, прямий, 

аудіо-лінгвальний, аудіо-візуальний, комунікативний і тд.) [1, с. 69 – 74].  
Основним завданням воєнних та поствоєнних методів полягало в 

переключенні та збереженні уваги шляхом занурення в іншу мовленнєву 

реальність, повторенні вивченого матеріалу. Використовується більше  вправ 

для усного мовлення, аудіювання, але зменшуються завдання для письма і 

виконання домашньої роботи.  
Подібні принципи закладені і в методиці професора Робіна Каллана (Callan 

Method). Хоч його методика з’вилася досить давно і вважається нетрадиційною, 

її використовують і досі. Заснована ним школа іноземних мов на Оксфорд-стріт 

продовжує свою роботу, удосконалюючи  нестандартний комунікативний 

підхід професора. Метод спрямований на розуміння англійської мови відразу 
без перекладу [3].  
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Вправи за цим методом дозволяють переключитися в інше іноземне 

середовище і утримувати увагу. Завдяки заглибленню у іншомовне середовище, 

зникає мовний бар’єр. Новий мовний матеріал накладається на попередній і 

накопичується як сніжний ком. Основний акцент сфокусований на аудіюванні 

та усній мові, але читання та письмо як важливі компоненти при вивченні 

іноземної мови теж використовуються в структурі уроку. 
Практичне заняття організовується таким чином: 35 хвилин виділяється на 

мовлення, 10 хвилин на читання і 5 хвилин – письмовий диктант. Мовленнєві 

вправи побудовані на введенні граматичних вправ і лексиці, але мають ключову 

особливість у вигляді запитань та відповідей [4]. 
Студенти відразу навчаються сприймати іноземну мову і розмовляти нею, 

коли дають повні розгорнуті відповіді із тою лексикою, що чують у запитанні. 

Вони автоматично використовують в усному мовленні на практиці нову 

лексику та граматику, а викладач допомагає, виправляючи помилки. Весь 

попередній мовний матеріал відпрацьовується до автоматизму із поступовим 

додаванням нового.  
Отже, у період війни, коли студенти відчувають стрес та втому, мають 

низький психо-емоційний стан, навчання повинно приносити позитивні емоції 

та задоволення разом із вивченим матеріалом. Організація процесу навчання 

повинна перебудовуватися, задовольняючи потреби психологічного стану та 

умов навчання студентів. Для запобігання неуважності та розсіяності, що 

виникають через тривожність та страх за своє життя, викладач підбирає 

найбільш потрібні у цій ситуації методи викладання іноземних мов, скорочує 

об’єм домашньої роботи та вивчення нового матеріалу, відводить більше часу 

на засвоєння вивченого матеріалу до автоматизму. Основна увага заняття 

фокусується на принципі переключення студента на позитивні емоції, 

занурення в іншу іншомовну реальність. 
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https://www.dut.edu.ua/ua/news-1-525-7143-metod-kallana-yak-progresivna-tehnika-navchannya_kafedra-inozemnih-mov
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5. Правила організації навчання під час війни: поради психолога. 

https://www.pdatu.edu.ua/novyny/pravila-organizatsiji-navchannya-pid-chas-vijni-poradi-
psikhologa.html. 

 
 

УДК 81.340 
 

ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ЯК ДЕРЖАВНОЇ 

 
Шульська Н. М. 
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри соціальних комунікацій  
Волинський національний  університет  
імені Лесі Українки 
Римар Н. Ю. 
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри славістичної філології,  
педагогіки та методики викладання  
Білоцерківський національний  аграрний університет 
Зінчук Р. С. 
кандидат філологічних наук,  
доцент кафедри української мови 
Волинський національний  університет  
імені Лесі Українки 
 

Сьогодні питання законодавчого врегулювання популяризації української 

мови як рідної і її функціонування на всіх рівнях суспільства набуває особливої 

актуальності, що визначає основні стратегії та пріоритети, зумовлені 

багатовіковою асиміляційною політикою тих, хто деформував мовно-
культурний та інформаційний простір і робив усе можливе, щоб перешкоджати 

вільному функціонуванню української мови як державної. Хоча зрозуміло, що 

якраз мовний чинник є гарантією збереження ідентичності нашого народу, 

зміцнення державної єдності всього українського суспільства. Відомо, що 

мова – це системотвірний складник громадянства й цілісності нації. З метою 

консолідації української мови на державному рівні, посилення її 

державотворчого потенціалу, гарантування територіальної цілісності та 

національної безпеки України Верховна Рада України схвалила закон «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної», який набрав 

чинності із 16 липня 2019 р. Частину норм цього закону виконували ще раніше, 

адже українська мова була обов’язковою і до того: у рекламі, медицині, 

транспорті, діловодстві, документообігу, науці, проєктній діяльності тощо. 

Відповідно, тепер «статус української мови як єдиної державної мови 

передбачає обов’язковість її використання на всій території України при 


