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ВЕРБАЛЬНА ПОВЕДШКА УЧАСНИКІВ ПЕРЕМОВНОГО 
ПРОЦЕСУ (в підході "case study") 

У статті пропонується англомовна модель забезпечення 
початкового етапу процесу перемовин на основі "wіп-wіп approach ". 
Обtрунтовується методична доцільність включення даної моделі у 
процес вивчення іноземних мов у виші на базі підходу "case stиdy"). 

Ключові слова: мовна поведінка, вербальне забезпечення, 
комунікативна стратегія, перемовний процес, маніпулятивна 

вербалізація. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики rрунтовно 

досліджуються принципи оптимального вербального забезпечення 
різноманітних процесів діяльності людини. Поєднання мовних 
навичок та умінь з фаховими та закріплення їх на матеріалі реальних 
ситуацій характеризує підхід "case study" [7; 8; І]. Його ефективність 
доведена використанням у навчальних технологіях багатьох сфер 
діяльності. 

Одним із актуальних напрямків досліджень у межах даного 

підходу є розробка різних типів ефективної лінгвальної поведінки, 
мотивованої комунікативними стратегіями. 

Актуальність теми нашого дослідження зумовлюється 

недостатньою вивченістю моделей лінгвальної поведінки, адекватних 
до відомих комунікативних стратегій. 

Об'єктом дослідження виступає так званий "win-win approach". 
Предметом дослідження слугують лінгвальні засоби 

забезпечення початкової фази перемовного процесу. 

Метою · статті є запропонувати модель англомовного 
забезпечення початкової фази перемовного процесу, яка може бути 
використана в процесі вивчення іноземної мови студентами будь

якого профілю. 

Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання: 
- описати одну з найбільш продуктивних в сучасних перемовних 

процесах комунікативну стратегію - так званий "win-win approach; 
- з'ясувати, що мотивує вибір стратегії; 
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Cuoopo6a E.10., KnuMenmo6a E.B. Bep6anbnoe no6ei>enue 
y11acmnu«.oa nepezo6opnozo npou,ecca (6 nooxooe "case study"). B 
cmambe npeoJJazaemcR mtZJJOR3bl'lHcm MOoeJJb peIJeeozo o6ecne'lemm 
1-ta'laJlbHozo 3mana nepezoeopHozo npotfecca e coomeemcmeuu c "win-win 
approach". 06ocHoebzeaemcR MemoouIJecKoe tfeJZecoo6pa3ue 61<.llTO'leHUfl 
ommoii MOOeJZU e npo11ecc U3y'lelt11.R UHocmpmlltblX R3bl1<.06 e ~3e Ha 6a3e 
noxooa "case study". 

Kn101te6ble CJl06a; pe'leeoe noeeoeHUe, eep6aJJbHOe 06ecne1JeHUe, 
KOMMYHUKamur:mcm cmpamezUfl, nepeweopHbllt npo11ecc, MaHunyJJRmueHcm 
eep6aJJU3atfUfl. 

Sidorova H., Klymentova 0. Verbal behaviour of the participants of 
negotiation (case study approach). The article is devoted to the English 
model of linguistic support of the starting phase of the negotiation process 
based on the "win-win approach". 

There is a serious background to the methodical principles and 
relevance to the process of teaching foreign languages in high school with 
the use of "case study approach " . 

. Key words: linguistic patches of behaviour, verbal supplement, 
communicative strategy, negotiation process, manipulative verbalisation. 
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