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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ТА РІВНЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Петрова О.Б., Кулікова О.В. 

 Мовна особистість (МО) – один із концептів, розробка якого 

актуалізована нині завдяки антропоцентричному повороту в парадигмі 

вивчення феномена мови. Спектр проблем опису, структурування, підходів до її 

формування впродовж навчання лінгвістичних або немовних спеціальностей є 

різноманітним і постійно розширюється завдяки працям фахівців у 

комунікативній, порівняльній лінгвістиці, психолінгвістиці, методиці 

викладання мови як іноземної, соціолінгвістиці, культурології, україністиці, 

русистиці тощо (Ф. Бацевич, Ю. Пассов, Н. Гальскова, Є. Боринштейн, Л. 

Засєкіна, О. Лавриненко та ін.). Багатоаспектність розгляду МО відбивається у 

досить поширеному гнізді лінгвістичних термінів навколо терміна 

"Особистість" (о.) у словнику Ф. Бацевича – МО, вторинна МО (ВМО), о. 

багатомовна, мовленнєва, комунікативна, мовно-культурна, бікультурна, моно- 

і полілінгвокультурна, міжкультурна трансцендентальна та ін. ВМО – одне із 

центральних понять у міжкультурній комунікації та сучасній лінгводидактиці. 

Для навчання іноземних студентів за допомогою іноземної для них (російської) 

мови в немовних ВНЗ постає питання розвитку вторинної професійної мовної 

особистості (ВМПО), що пов’язано зі спеціалізованими професійними 

способами іншомовної міжкультурної комунікації. Процес формування ВМПО 

медичної сфери триває протягом усього навчання у ВНЗ, що передбачає 

взаємозалежність сформованості вторинної професійної МО іноземного 

студента та рівня його професійної підготовки. Зміст та форми  навчання мають 

узгоджуватися із загальною метою сформувати професійно компетентну 

особистість фахівця за допомогою іноземної мови. 


