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shan't can couldn't 

shall shouldn't could 

has to can't would 

have to need to wouldn't 

Для парної роботи можна запропонувати гру «партнерська частка».  
На кожну пару доводиться одне речення. Час – 3 хвилини.  
Студенти діляться на пари. Один студент з кожної пари починає речення, 

використовуючи будь-який присудок з одним з модальних дієслів. Другий 
завершує речення, роблячи його смішним або цікавим. Вся група оцінює 
речення за бальною системою. Пара, яка набрала більшу кількість балів, виграє.  

Наприклад: You must marry me or disaster will occur.  
Наступна гра є командна. Студенти діляться на три команди. Кожній 

команді пропонується картка з правилами поведінки в певних місцях. 
Наприклад, перша команда пише правила для поведінки в студентському клубі, 
друга – в бібліотеці, третя – в ресторані. У студентів є десять хвилин для 
написання якомога більшої кількості правил для свого місця. Кожне правило має 
містити один з модальних дієслів. Команда з великою різноманітністю 
використання модальних дієслів перемагає.  

Список бібліографічних посилань: 
1. Busy Teacher Library How toTeach Modal Verbs by Tara Arntsen.  
2. English Modal Auxiliary Verbs: May, Might, Can, Could, Will, Would, Shall, 

Should, Must, Need (English Daily Use Book 20) Kindle Edition by Manik Joshi.  
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ 

ПРАВООХОРОНЦІВ 

 

Професійно–орієнтований підхід до навчання іноземної мови є важливим 
напрямком підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності. 
Правоохоронці мають бути здатними до іншомовної комунікації, яка потребує 
достатнього розвитку вмінь та навичок аудіювання, читання, письма та усного 
мовлення. Сучасна методика кейсів, що успішно використовується на заняттях з 
іноземної мови, сприяє досягненню цієї мети.  

https://www.amazon.com/Manik-Joshi/e/B00B6YWLJ2/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://orcid.org/0000-0002-1965-902X
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Метод кейсу полягає у використанні реальної життєвої ситуації з наявністю 
певної проблеми. Курсанти вивчають запропоновану ситуацію і намагаються 
вирішити проблему, актуалізуючи необхідні для цього знання. У курсантів 
з'являється можливість спілкування іноземною мовою під час взаємодії один з 
одним та викладачем, що сприяє формуванню іншомовної комунікативної 
компетенції.  

Метод кейсу дає можливість курсантам розвивати й інші компетенції, які 
потребує їх професійна діяльність: удосконалювати навички аналізу, синтезу та 
прийняття рішень в стандартних і нестандартних ситуаціях; працювати в 
команді; здійснювати пошук та вивчення інформації, необхідної для виконання 
поставлених завдань; робити звіти; презентувати свою точку зору перед 
аудиторією; розподіляти час так, щоб не вийти за межі, окреслені сценарієм 
кейса.  

Впровадження кейс-методу в освітню практику обумовлено, по-перше, 
загальною спрямованістю розвитку освіти не лише на отримання конкретних 
знань, а й на формування вмінь та навичок розумової діяльності, розвиток 
здатності до навчання та опрацювання величезних масивів інформації, а, по-
друге, зростанням вимог до особистості фахівця, який повинен вміти ефективно 
діяти в різних ситуаціях. До того ж метод кейсу дозволяє успішно розвивати такі 
якості курсантів як ініціативність та самостійність і їх творчі здібності.  

Щодо навчання іноземної мови, то кейс-метод створює необхідне мовне 
середовище і провокує курсантів на спілкування іноземною мовою, розвиває 
навички усіх видів мовленнєвої діяльності та допомагає формувати здатність до 
професійної комунікації. Професійне спілкування не можливе без наявності 
знань і вмінь користуватися лексичними та граматичними ресурсами іноземної 
мови. Кейс-метод сприяє розвитку лінгвістичної компетенції. Суттєва увага 
приділяється текстовому матеріалу за фахом, який є підґрунтям для створення 
курсантами логічних письмових чи усних повідомлень з узагальненнями та 
висновками.  

Кейс складається з опису конкретної ситуації; завдання до неї та 
допоміжної інформації для її розв'язання. Кейс може бути представлений в 
друкованому чи мультимедійному вигляді. Курсанти працюють над кейсом у 
наступній послідовності: обговорення отриманої інформації, виділення найбільш 
важливих її сегментів, обмін думками і складання плану роботи над проблемою, 
робота безпосередньо над проблемою у вигляді дискусії, прийняття рішення, 
підготовка доповіді і аргументоване оголошення результатів. При цьому 
викладач лише регулює процес і не втручається в нього зі своїми варіантами 
вирішення проблеми або коментарем щодо правильності дій курсантів. Однією з 
найважливіших вимог до застосування кейс-методу є реальність описаних 
ситуацій, тому ситуації розробляються на основі справжніх матеріалів, джерелом 
яких може бути Інтернет з його масштабними ресурсами. Слід враховувати, що 
проблема не повинна виходити за рамки іншомовних можливостей курсантів, 
оскільки її розгляд передбачає висловлювання своєї точки зору та висновків, 
користуючись засобами мови. Будь-яке рішення проблеми має переваги та 
недоліки. Під час обговорення ситуації кожен учасник спроможний дійти до 
свого вирішення проблеми і намагатиметься спробувати переконати інших у 
правильності такого вибору, активізуючи теоретичні знання з іноземної мови.  
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Викладачі кафедри іноземних мов ХНУВС почали використовувати на 

заняттях кейси, вважаючи їх корисним доповненням до класичних методів 

навчання. Кейси складають за тематикою, що передбачена програмою. Метод 

кейсу впроваджується як для опрацювання певних мовних навичок та 

мовленнєвих вмінь, так і для оцінювання якості вже набутих знань у період 

проміжного або підсумкового контролю.  
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ВАЖЛИВІСТЬ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ В НАВЧАННІ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Кафедра іноземних мов ХНУВС приділяє велику увагу аудіюванню в 

процесі навчання іноземної мови. Останні досягнення в галузі новітніх 

технологій викладання іноземних мов сприяли підвищенню навичок аудіювання 

у навчанні мови. Наявність мовленого центра, який обладнаний сучасною 

технікою, дає можливість для постійного росту навичок аудіювання як під час 

занять, так і у вільній час.  

Як вважає Григорів Н. В., аудіювання входить до складу усної 

комунікативної діяльності, використовується в будь якому усному спілкуванні, 

що залежbть від виробничих, суспільних, чи особистих потреб. Без опанування 

цього виду діяльності неможливо вивчити мову і володіти іноземною мовою на 

тому рівні, що необхідний на сучасному етапі розвитку суспільства у зв’язку з 

високими вимогами до володіння мовленими навичками та вміннями. Коли ми 

починаймо думати про аудіювання, виникає декілька питань, чи є слухання 
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