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АНОТАЦІЯ 

Валентон І. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного 

кейсу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови). – 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та 

експериментальній перевірці методики формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

дистанційного електронного кейсу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано, 

розроблено й експериментально перевірено методику формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх працівників 

сфери менеджменту засобами електронного кейсу: визначено методичні, й 

лінгвістичні засади навчання англомовного професійно орієнтованого читання, 

розроблено етапи навчання, створено систему завдань, а також модель 

організації процесу навчання, опосередкованого електронним кейсом; 

конкретизовано жанри англомовного професійно орієнтованого тексту в межах 

економічного дискурсу; критерії добору автентичного мовного та мовленнєвого 

матеріалів для формування професійно орієнтованої читацької компетентності 

майбутніх менеджерів; удосконалено зміст навчання англомовного професійно 

орієнтованого читання майбутніх працівників сфери менеджменту; критерії 

оцінювання сформованості компетентності в англомовному професійно 

орієнтованому читанні; подальшого розвитку набули принципи застосування 

навчальних, адміністративних та комунікативних інструментів системи 

керування навчанням в межах електронного кейсу для формування англомовної 
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професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів. 

Теоретико-методичною основою технології формування читацької 

компетентності у майбутніх працівників сфери менеджменту, за умов 

електронної підтримки, є осмислення поняття формування стратегій професійно 

орієнтованого читання майбутніми менеджерами, як процесу формування вмінь 

та навичок рецептивного виду мовленнєвої діяльності, спрямованої на 

сприйняття та розуміння іншомовного писемного тексту з фаху. 

Компетентність в англомовному читанні майбутніх менеджерів 

визначаємо як систему екстралінгвальних та лінгвальних знань, мовленнєвих 

навичок та читацьких умінь і стратегій, які зумовлюють здатність та готовність 

читати фахові тексти (відповідних стилів та жанрів) з реалізацією різних 

комунікативних цілей (ознайомлення з джерелом, пошук необхідної інформації, 

детальне розуміння потрібної інформації), які відповідають ситуаціям фахової 

діяльності. 

Обґрунтовано, що ключовими в читацькій компетентності є уміння та 

стратегії, релевантні різним видам читання. Уміння ознайомлювального 

читання: уміння інтегрувати одиниці вищих мовних рівнів в одиниці вищих 

рівнів мовної системи; прогнозувати загальну тему / ідею фахового 

англомовного тексту на основі його заголовку та екстралінгвістичних засобів 

подачі інформації; розуміти загальний зміст тексту, визначати його прагматику, 

емоційний тон; прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; уміння робити висновки по прочитаному, 

узагальнювати інформацію; компресії інформації; уміння адаптувати стиль та 

швидкість читання залежно від поставленого комунікативного завдання; 

виражати своє ставлення до прочитаного. Стратегії ознайомлювального читання: 

планування алгоритму дій з текстом, використання опорно-ключових елементів 

тексту, концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, утримання 

/ фіксація основної інформації, компенсування знань, виявлення інформації та її 

оцінювання на предмет актуальності та важливості. Уміння пошукового читання 

(вибіркового, переглядового): уміння інтегрувати одиниці вищих мовних рівнів 
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в одиниці вищих рівнів мовної системи; прогнозувати загальну тему / ідею 

тексту на основі лінгвальних та екстралінгвальних опор; знаходити за 

лінгвальними та екстралінгвальними опорами необхідну інформацію; розуміти 

загальний зміст та головну думку тексту; визначати основні змістово-смислові 

віхи; прогнозувати зміст та смисл тексту; виявляти та вибирати необхідну 

інформацію; прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; робити висновки по прочитаному; виражати 

своє ставлення до прочитаного, давати оцінку актуальності та затребуваності 

інформації. Стратегії пошукового читання: планування алгоритму дій з одним 

джерелом чи кількома джерелами; орієнтування на ключові опори, пошуку, 

концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, утримання / 

фіксація основної інформації, компенсування знань. Уміння вивчаючого 

читання: інтегрувати лінгвальні та екстралінгвальні знання та мовленнєві 

навички в уміння сприймати цілісний текст та розуміти його зміст у цілому та 

деталі змісту; оцінювати інформацію з точки зору її цінності, новизни, 

актуальності; використовувати одержану з тексту інформацію у навчальній та 

практичній діяльності, під час обговорення важливих фахових питань. Стратегії 

вивчаючого читання: планування алгоритму дій з текстом, використання 

екстралінгвальних елементів (їх детальний аналіз), заглиблення у зміст і смисл 

тексту, компенсування знань, фіксація інформації.  

Доведено, що зміст автентичних текстів з фаху в різних типах та жанрах 

рецептивної взаємодії має містити важливу для майбутнього менеджера 

проблематику пов’язану з професією та навчанням, а також відповідати програмі 

навчання на другому курсі в нелінгвістичному закладі вищої освіти. Адже, саме 

професійно орієнтований зміст навчальних матеріалів для формування читацької 

компетентності забезпечує мотивацію розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх працівників сфери менеджменту. 

Обґрунтовано, що навчання читання майбутніх менеджерів має 

здійснюватися на основі чотирьох груп економічних текстів: тексти 

загальноекономічної спрямованості (публіцистичні статті), наукові економічні 
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тексти (наукові статті), навчальні економічні тексти (науково-навчальні статті) з 

інформативною функцією; тексти професійної економічної діяльності (різного 

роду документація) з інформативно-регулятивною функцією. Жанрово-стильове 

розмаїття текстів визначає розмаїття мовних засобів, зокрема лексичних і 

граматичних, які складають онову для навчання читання цих текстів. 

Визначено, що формування у майбутніх менеджерів англомовної 

компетентності в читанні здійснюється на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного та інтегративного підходів, на основі загально дидактичних 

принципів (науковості, свідомості й активності, професійної спрямованості 

іншомовного навчального спілкування, єдності диференціації та інтеграції, 

результативності навчання) та методичних принципів (комунікативної 

спрямованості навчання, взаємодії функції і форми, автентичного характеру 

навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, інтегрованого 

навчання видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів, домінуючої ролі 

вправ), за допомогою методів  Сase-study та вправляння. 

Електронний дистанційний кейс визначено основним засобом навчання 

читання майбутніх менеджерів. Він охоплює окремі змістовно-тематичні модулі, 

кожен з яких містить поставлену проблему, яка моделює ситуацію професійної 

діяльності майбутнього менеджера. Кейс містить кілька текстів (організованих у 

завдання), призначених для формування умінь та стратегій в різних видах 

читання фахових текстів (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з 

метою добору інформації, необхідної для вирішення цієї проблеми. Таким 

чином, кейс інтегрує набуття фахових знань студентів з формуванням у них 

компетентності в читанні. Встановлено, що кейс повинен містити обов’язкову 

частину (тобто тексти, які підлягають обов’язковому прочитанню) та варіативну 

частину, яку складають тексти різного рівня складності та обсягу, які 

відповідають індивідуальним особливостям студентів. Моніторинг якості 

виконання завдань електронного кейсу проходить у три етапи: перевірка 

виконаних самостійно завдань за ключем, наданим викладачем; надсилання 
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виконаних завдань викладачеві (через засоби Інтернету); обговорення 

поставленої проблеми в аудиторії (на основі прочитаних текстів). 

Обґрунтовано доцільність добору текстів для читання на основі критеріїв 

професійної спрямованості / урахування міждисциплінарних зв’язків, 

автентичності, інформативності, новизни інформації, різноманітності типів та 

жанрів текстів, співвіднесеності текстів з видами читання, відповідності 

комунікативним потребам. 

Розроблено систему завдань для формування у майбутніх менеджерів 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності засобами 

електронного кейсу, яка складається з п’яти блоків: 1) для формування умінь та 

стратегій ознайомлювального читання; 2) для формування умінь та стратегій 

пошукового читання; 3) для формування умінь та стратегій вивчаючого читання; 

4) для формування умінь автономного читання, пошуку та обробки необхідної 

інформації; комплексного застосування умінь та стратегій ознайомлювального, 

пошукового та вивчаючого читання; 5) для формування умінь монологічного та 

діалогічного мовлення, інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. 

Кожен блок завдань складають завдання дотекстового, текстового та 

післятекстового етапів. Однією з особливостей авторської методики є розроблені 

автором алгоритми (у притекстових завданнях) застосування умінь та стратегій 

читання відповідно до кожного виду, а також алгоритм комплексного 

застосування видів читання  у процесі автономного читання, пошуку та обробки 

інформації. 

Авторська методика реалізується в моделі навчального процесу. Модель 

розрахована на 1 семестр ІІ року навчання для майбутніх працівників галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». Модель реалізується у двох варіантах, які 

відображають синкретичне / дискретне формування читацьких умінь та 

стратегій. 

Експериментально доведено гіпотезу, що високого рівня сформованості 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх 
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менеджерів можна досягти за умови поетапної організації навчання на засадах 

комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та інтегративного підходів, 

застосування методу Case-study, застосування дистанційного електронного 

кейсу як засобу навчання читання автентичних текстів з фаху, а також системи 

завдань і вправ, які складають зміст кейсу та із визначенням моделі дискретного 

формування у студентів читацьких умінь та стратегій. Достовірність результатів 

дослідження підтверджено за допомогою методу Манна-Уїтні. 

У ході дослідження було окреслено низку методичних передумов 

ефективності авторської методики: 1) зміст та структура кейсу повинні 

мотивувати  студентів до інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої 

діяльності та з фаховими знаннями; 2) навчання майбутніх менеджерів читання 

є процесом формування компетентності в читанні; 3) використання у процесі 

навчання читання таких жанрово-стилістичних форм: наукова стаття, 

публіцистична стаття, документація; 4) електронний кейс має бути орієнтований 

насамперед на організацію самостійної роботи студентів; 5) дотримуватися 

низки вимог до електронного кейсу (підрозділ 3.3); 6) якість текстів для читання; 

7) структурованість кейсу (наявність комплексів логічно поєднаних у певну 

систему навчальних завдань та текстів); 8) системне використання трьох видів 

читання; 9) вимірювання рівня сформованості читацької компетентності на 

основі певних критеріїв; 10) застосування моделі дискретного формування у 

студентів читацьких умінь та стратегій. 

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована читацька 

компетентність, електронний кейс, уміння читання, стратегії читання, майбутні 

менеджери, комунікативний підхід, види читання, навчання читання. 
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ABSTRACT 

Valenthon I. The professionally oriented English reading competency 

formation with the help of electronic case to future managers. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate degree in Pedagogical Studies. Research 

Specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

Languages). – Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019; Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. 

The thesis deals with the theoretical substantiation, development and 

experimental verification of the methodology for the professionally oriented English 

reading competency formation with the help of electronic case to future managers. 

The scientific novelty of obtained results is that the method of forming 

professionally oriented English reading competency to manager students by means of 

electronic case has been substantiated, developed and experimentally tested 

scientifically for the first time: methodological and linguistic principles of teaching 

professionally-oriented English reading have been defined, stages of training have been 

developed, a system of tasks has been created, as well as a model of organizing the 

learning process, mediated by an electronic case; genres of English professionally 

oriented text within economic discourse are specified; the criteria for selecting 

authentic language and speech materials for the formation of future managers’ 

professionally-oriented reading competence; the content of teaching professionally-

oriented English reading of future managers has been improved; criteria for assessing 

competence formation in English-language professional reading have been completed; 

Further development of educational application principles, administrative and 

communicative tools in management training system within the electronic case for 

electronic forming professionally oriented English reading competency to manager 

students have been realized. 

The theoretical and methodological basis of the technology of formation of 

reading competence in future managers, under the conditions of electronic support, is 
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an understanding of the concept of forming strategies of professionally oriented 

reading by future managers, as a process of forming the skills and receptive speech 

skills, aimed at understanding professionally-oriented specialty language. 

Competence in English reading of future managers is defined as a system of 

extra-lingual and lingual knowledge, speaking skills and reading skills and strategies 

that determine the ability and willingness to read professional texts (relevant styles and 

genres) with the realization of various communicative goals (familiarization, search for 

information, a detailed understanding of the information you need) relevant to your 

professional situation. 

It is substantiated that the key in reading competence are the skills and strategies 

relevant to different types of reading. Reading skills training in introductory reading: 

the ability to integrate units of higher linguistic levels into units of higher levels of the 

linguistic system; to predict the general theme / idea of a professional English text 

based on its title and extralinguistic means of information; understand the general 

content of the text, determine its pragmatics, emotional tone; predict the sequence of 

presentation of information, as well as the establishment of this sequence; ability to 

draw conclusions from read, summarize information; compression of information; 

ability to adapt style and speed of reading depending on the set communication task; 

to express your reading attitude. Introductory reading strategies: planning an algorithm 

for text actions, using key-key elements of text, focusing on certain content and 

meaning blocks, retaining / fixing basic information, offsetting knowledge, identifying 

information, and evaluating it for relevance and importance. Search reading ability 

(selective, browsing): ability to integrate higher linguistic units into higher linguistic 

units; predict the overall theme / idea of the text based on lingual and extra-lingual 

supports; to find the necessary information for lingual and extra-lingual supports; to 

understand the general content and main opinion of the text; to define the basic 

semantic and semantic milestones; predict the content and meaning of the text; identify 

and select relevant information; predict the sequence of presentation of information, as 

well as the establishment of this sequence; draw conclusions from what has been read; 

to express their attitude to the read, to assess the relevance and demand of information. 
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Search-Reading Strategies: Planning a single-source or multiple-source action 

algorithm; orientation on key supports, search, concentration of attention on certain 

content and semantic blocks, retention / fixation of basic information, compensation of 

knowledge. Learning reading skills: integrate lingual and extra-lingual knowledge and 

language skills into the ability to comprehend holistic text and understand its content 

as a whole and details of content; evaluate information in terms of its value, novelty, 

relevance; use the information from the text in educational and practical activities when 

discussing important professional issues. Strategies of study reading: planning of the 

algorithm of actions with the text, use of extralinguistic elements (their detailed 

analysis), immersion in the content and meaning of the text, compensation of 

knowledge, fixation of information. 

It has been proved that the content of authentic professionally-oriented texts in 

different types and genres of receptive interaction should contain important for the 

future manager issues related to the profession and training, as well as correspond to 

the program of study in the second year in a non-linguistic institution of higher 

education. After all, it is the professionally oriented content of educational materials 

for the formation of reading competence that motivates the development of 

communicative competence of future managers. 

It has been substantiated that reading training for future managers should be 

carried out on the basis of four groups of economic texts: texts of general economic 

orientation (non-fiction articles), scientific economic texts (scientific articles), 

educational economic texts (scientific-educational articles) with informative function; 

texts of professional economic activity (various kinds of documentation) with 

informative-regulatory function. The genre-style variety of texts determines the variety 

of linguistic means, including lexical and grammatical ones, that make up the text for 

teaching them to read these texts. 

It has been determined that the formation English competence in reading to 

future managers  is carried out on the basis of communicative activity, competence and 

integrative approaches, on the basis of generally didactic principles (science, 

consciousness and activity, professional orientation of foreign language educational 
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communication, unity of differentiation, unity of differentiation) methodological 

principles (communicative orientation of learning, interaction of function and form, 

authentic nature of educational materials, situations information gap, integrated 

learning of speech activities and linguistic aspects, the dominant role of exercises), 

using the methods of Case-study and management. 

The electronic distance case has been identified as the primary means of teaching 

future managers to read. It covers separate content-thematic modules, each of which 

contains a problem that simulates the professional situation of the future manager. The 

case contains several texts (organized into tasks) designed to form skills and strategies 

in various types of reading professional texts (study, search, study) in order to find the 

information needed to solve this problem. Thus, the case integrates the acquisition of 

students’ professional knowledge with the formation of reading skills. It was found that 

the case should contain a compulsory part (that is, compulsory reading texts) and a 

variant part composed of texts of varying levels of complexity and volume that 

correspond to the individual characteristics of students. The monitoring of the quality 

of the electronic case tasks is performed in three stages: verification of completed tasks 

independently by the key provided by the teacher; sending completed tasks to the 

teacher (via the Internet); Discussion of the problem in the audience (based on the read 

texts). 

The expediency of selecting texts for reading on the basis of criteria of 

professional orientation / taking into account interdisciplinary connections, 

authenticity, informativeness, novelty of information, variety of types and genres of 

texts, correlation of texts with types of reading, correspondence to communicative 

needs is substantiated. 

A system of tasks was developed for the professionally oriented English reading 

competency formation with the help of electronic case to future managers, consisting 

of five blocks: 1) to develop reading introductory skills and strategies; 2) for the 

formation of skills and strategies search-reading; 3) to study reading skills to develop 

skills and strategies; 4) to develop the ability to read, search and process the necessary 

information offline; comprehensive application of skills and strategies for introductory, 
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search and study reading; 5) for the formation of skills of monological and dialogical 

speech, integration of professional knowledge with speech skills. Each task block is 

composed of pre-text, text and post-text stages. One of the peculiarities of the author’s 

technique is the author’s developed algorithms (in text tasks) of the application of 

reading skills and strategies for each type, as well as the algorithm of complex 

application of reading types in the process of offline reading, searching and processing 

information. 

The author’s methodology is implemented in the model of the educational 

process. The model is intended for the 1st semester of the second year of training for 

future employees of the field of knowledge 07 “Management and administration” of 

the Bachelor degree in specialty 073 “Management”. The model is implemented in two 

variants, which reflect the syncretic / discrete formation of reading skills and strategies. 

It has been experimentally proved that a high level of professionally oriented 

English reading competency formation to future managers can be achieved provided 

that the step by step organization of training on the basis of communicative activity, 

competence and integrative approaches, application of the Case-study method, the use 

of remote electronic case as a means of learning systems of tasks and exercises that 

make up the content of the case and determine the model of discrete formation in 

students’ reading skills and strategies. The validity of the study results was confirmed 

by the Mann Whitney method. 

The study outlined a number of methodological prerequisites for the 

effectiveness of the author’s methodology: 1) the content and structure of the case 

should motivate students to integrate reading with other types of speech and 

professional knowledge; 2) the training of future reading managers is a process of 

forming reading competencies; 3) use in the learning process of reading the following 

genre-stylistic forms: scientific article, journalistic article, documentation; 4) the 

electronic case should be focused primarily on the organization of students’ 

independent work; 5) comply with a number of requirements for the electronic case 

(section 3.3); 6) quality of texts for reading; 7) structure of the case (the presence of 

complexes logically combined into a specific system of educational tasks and texts); 
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8) systematic use of three types of reading; 9) measuring the level of readership 

competence based on certain criteria; 10) application of the model of discrete formation 

in students’ reading skills and strategies. 

Key words: professionally oriented English reading competence, electronic 

case, communicational skills in reading, future managers, personal-activity 

development, reading strategies. 
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ВСТУП 

Специфіка професійної діяльності менеджера передбачає його 

безперервну активну участь в укладанні договорів, організації круглих столів, 

проведенні семінарів та зустрічей, у реалізації спільних інвестиційних проектів, 

переговорів тощо. Відповідно, виникає нагальна потреба в оволодінні 

майбутніми фахівцями сфери менеджменту компетентностями іншомовного 

професійно орієнтованого спілкування для реалізації успішної й адекватної 

професійної комунікації в різних типових та нетипових проблемних ситуаціях на 

рівні не нижче просунутого (Vantage, або В2) за шкалою рівнів 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, що були розроблені 

Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in 

Europe), невід’ємною складовою яких є розуміння письмової документації без 

участі третьої особи перекладача (з метою уникнення витоку інформації 

пов’язаної з комерційними таємницями на виробництві). У зв’язку з цим серед 

основних вимог таких державних документів, як закон України «Про вищу 

освіту» (2014 р.), «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 

роки», «Проект концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки» 

наголошується на підготовці працівників сфери менеджменту, які повинні вільно 

володіти іноземною мовою (далі – ІМ) як засобом міжкультурної комунікації: 

вести ділові усні та письмові перемовини із зарубіжними партнерами, 

заповнювати форми фінансових документів, складати фінансові угоди / звіти, 

обговорювати фінансово-економічні питання з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку та становлення мікро- й макроекономічних процесів, а також 

самовдосконалюватися через опрацювання автентичної літератури з фаху. 

Проте, досягнення безперешкодного рівня іншомовної комунікації у процесі 

професійної діяльності значно ускладнюється через недостатній рівень 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності (далі – 

АПОК) в читанні майбутніх менеджерів. Відтак, пріоритетного значення набуває 

проблема подальшого вдосконалення методики формування АПОК в читанні, 

зокрема, на матеріалі автентичних спеціалізованих текстів з фаху (далі – ТФ), 
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оскільки успішність спілкування в професійних сферах у великій мірі залежить 

від розуміння письмової (друкованої) інформації. До оволодіння вміннями 

читання цього типу автентичних текстів висуваються певні вимоги у програмних 

та нормативних документах. Зважаючи на мовну та логіко-композиційну 

складність зазначених текстів, студентів необхідно навчити ефективних 

читацьких стратегій. Питання навчання іншомовного читання студентів закладів 

вищої освіти (далі – ЗВО) не є новим у лінгвометодиці. Окремі аспекти 

формування іншомовної компетентності в читанні були предметом дослідження 

Г. Барабанової [19], C. Вавіліної [40], В. Волік [47], О. Малюги [105], 

Н. Микитенко [111], М. Столби [150], О. Тарнопольського [152], 

Д. Тулепбергенової [158], С. Фоломкіної [164], Ю. Чичериної [168]. Методику 

навчання стратегій читання розробляли І. Дроздова [63], S. Berardo [186], 

T. Corballis [204], K. G. İpek [223], K. Jones [225], G. O’Neill [246], S. Pani [248], 

Singhal M. [260]. Проблеми, пов’язані з частково онлайновим навчанням 

професійно орієнтованого іншомовного читання, були проаналізовані в роботах 

O. Бігич [25],  Ю. Дегтярьової [61], Я. Окопної [124], Є. Полат [131, 132], 

М. Смульсона [148]. Особливостям використання Інтернет-ресурсів у процесі 

формування АПОК в читанні майбутніх фахівців також були присвячені наукові 

розвідки Н. Жовтюк [67], O. Задорожної [72], K. Bailey [185], S. Reinhart [253], 

J. Richards [254], P. Robinson [255]. У дослідженнях О. Бігич [29], О. Гринчишин 

[55], О. Ігумнової [76], А. Коваленко [86], Я. Окопної [120, 245] обґрунтовано 

моделі навчання ІМ з використанням комп’ютерних програм у ЗВО. Утім, у 

більшості цих досліджень не враховувались дидактичні властивості навчальних 

електронних кейсів, які позитивно впливають на процес формування читацької 

іншомовної компетентності студентів ЗВО. Незважаючи на наявність 

досліджень, присвячених методиці навчання читання, проблема формування 

АПОК в читанні автентичних ТФ майбутніх менеджерів з використанням 

стратегій читання в електронному кейсі залишається невирішеною. 

Актуальність дослідження зумовлюється, з одного боку, вимогами 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України (далі – МОН 
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України) та соціальним замовленням суспільства на інтенсифікацію іншомовної 

підготовки майбутніх менеджерів, а з іншого боку – необхідністю розробки 

теоретично обґрунтованої методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні майбутніх працівників сфери 

менеджменту як складової процесу оволодіння англійською мовою 

професійного спрямування у нелінгвістичному ЗВО. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дослідження пов’язана з колективною науково-дослідною темою 

кафедри англійської філології Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка «Теоретичні та методичні засади 

розробки навчально-методичного забезпечення іншомовної освіти фахівців» 

(державний реєстраційний номер 0115U000190) та вимогами до оволодіння 

іноземною мовою, поданих у чинних навчальних програмах. Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 4 від 25.10.2016 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичному 

розробленні та експериментальній перевірці методики формування у майбутніх 

фахівців сфери менеджменту англомовної професійної компетентності в читанні 

засобами електронного кейсу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) обґрунтувати зміст англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності майбутніх менеджерів; 

2) визначити лексико-граматичні, стилістичні та прагматичні особливості 

текстів економічної тематики; 

3) окреслити методичні засади формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

дистанційного електронного кейсу; 

4) зробити відбір фахових текстів, релевантних для навчання 

ознайомлювального, вивчаючого та пошукового читання, відповідних 

комунікативним потребам та ситуаціям майбутніх менеджерів; 
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5) укласти систему завдань для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні автентичних текстів з фаху й створити 

модель організації навчання професійно орієнтованого читання засобами 

електронного дистанційного кейсу; 

6) експериментально перевірити ефективність розробленої методики 

навчання та визначити методичні передумови її ефективності. 

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх працівників сфери 

менеджменту. 

Предметом дослідження є методика формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

електронного дистанційного кейсу. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що високого 

рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

читанні майбутніх менеджерів можна досягти за умови поетапної організації 

навчання на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та 

інтегративного підходів, застосування методу Case-study, застосування 

дистанційного електронного кейсу як засобу навчання читання автентичних 

текстів з фаху, а також системи завдань, які складають зміст кейсу та із 

визначенням оптимальної моделі формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів. 

Для розв’язання поставлених завдань було застосовано такі теоретичні 

методи – аналіз, узагальнення та систематизація наукових джерел з лінгвістики, 

педагогіки та методики навчання іноземних мов для вивчення стану 

дослідженості проблеми, змісту компетентності в читанні, лінгвістичних 

особливостей фахових текстів, методичних засад формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

засобами дистанційного електронного кейсу; розроблення системи завдань; 

метод моделювання – для розроблення моделі процесу формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в читанні у майбутніх менеджерів; 
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емпіричні методи: експериментальне навчання з метою перевірки ефективності 

авторської методики; статистичні методи: критерій U-Манна-Уїтні – для 

якісного й кількісного аналізу результатів експерименту. 

Наукові положення дисертаційного дослідження, які виносяться на 

захист: 

1. Зміст англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні 

майбутніх менеджерів складають екстралінгвальні фахові знання; лінгвальні 

(лексичні, граматичні) знання; мовленнєві англомовні рецептивні лексичні, 

граматичні навички; уміння та стратегії, релевантні кожному виду 

(ознайомлювальному, пошуковому, вивчаючому) читання, які зумовлюють 

здатність та готовність автономного читання англомовних фахових текстів з 

метою пошуку, аналізу, обробки необхідної навчальної та фахової інформації з 

менеджменту. 

2. Навчання читання майбутніх менеджерів має здійснюватися на основі 

різножанрових та різностильових текстів: тексти загальноекономічної 

спрямованості (публіцистичні статті), наукові економічні тексти (наукові статті), 

навчальні економічні тексти (науково-навчальні статті) з інформативною 

функцією; тексти професійної економічної діяльності (різного роду 

документація) з інформативно-регулятивною функцією. 

3. Дистанційний електронний кейс є ефективним засобом формування 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності: він є 

навчальним комплексом, який складається з окремих змістовно-тематичних 

модулів, кожен з яких містить поставлену проблему (чи кілька проблем, 

пов’язаних між собою), що моделює ситуацію професійної діяльності 

майбутнього менеджера; низку текстів (організованих у завдання), призначених 

для формування умінь та стратегій у різних видах читання фахових текстів 

(ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з метою добору інформації, 

необхідної для вирішення цієї проблеми. Авторський кейс має обов’язкову 

частину (тобто тексти, які підлягають обов’язковому прочитанню) та варіативну 
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частину, яку складають тексти різного рівня складності та обсягу, що 

відповідають індивідуальним особливостям студентів. 

4. Система завдань, які складають зміст і структуру кейсу, охоплює п’ять 

блоків: 1) для формування умінь та стратегій ознайомлювального читання; 2) для 

формування умінь та стратегій пошукового читання; 3) для формування умінь та 

стратегій вивчаючого читання; 4) для формування умінь автономного читання, 

пошуку та обробки необхідної інформації; комплексного застосування умінь та 

стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання; 5) для 

формування умінь монологічного та діалогічного мовлення, інтегрування 

фахових знань з мовленнєвими уміннями. Кожен блок завдань складають 

завдання дотекстового, текстового та післятекстового етапів. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що: 

вперше науково обґрунтовано й розроблено методику формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів 

засобами електронного дистанційного кейсу в процесі самостійної роботи (далі 

– СР); уточнено зміст англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

читанні, зокрема, типологію стратегій та умінь читання професійно орієнтованих 

автентичних текстів з фаху, критерії оцінювання рівня сформованості 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні; набули 

подальшого розвитку питання методики навчання читання із застосуванням 

технології Case-study. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в доборі 

комплексу стратегій читання автентичних текстів з фаху, в розробленні завдань 

для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні; 

у створенні моделі організації навчання читання автентичних текстів з фаху 

засобами електронного кейсу. Результати дослідження можуть бути використані 

викладачами ІМ на практичних заняттях з англійської мови, при укладанні 

навчальних посібників для майбутніх менеджерів. Матеріали дослідження 

можуть бути адаптованими для навчання англійської мови професійного 

спрямування студентів інших спеціальностей нелінгвістичних ЗВО. 
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Розроблену методику впроваджено в навчальний процес у закладах 

вищої освіти України: Національний університет харчових технологій (довідка 

№ 01-468 від 30.11.2017); Львівський національний університет імені Івана 

Франка (довідка № 768 від 19.02.2019); Державний університет «Житомирська 

політехніка» (довідка № 21.00-2/1 від 05.06.2019); Тернопільський національний 

економічний університет (довідка № 126-10/1149 від 03.07.2019). Загалом у 

дослідженні взяли участь 478 студентів. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на науково-

практичних конференціях різного рівня, зокрема: ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Інноваційні методи викладання іноземних мов у 

немовних вищих навчальних закладах» (16 травня 2016 р, Київ), ІІI Міжнародній 

науково-практичній конференції пам’яті професора Петра Столярчука 

«Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» 

(11-12 травня 2017 р., Львів), International Scientific Conference «Topical problems 

of modern science: Pedagogy and Psychology» (16 червня 2017 р., Варшава, 

Республіка Польща). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 13 публікаціях, зокрема: 2 статті у наукових фахових 

виданнях, затверджених МОН України; 1 стаття в іноземному виданні; 3 статті в 

наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних; 6 публікацій – у збірниках тез доповідей науково-

практичних конференцій та праці, що додатково відображають наукові 

результати дисертації. Усі опубліковані автором праці з досліджуваної проблеми 

є одноосібними. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох 

розділів, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 268 сторінок. Основний текст дисертації 

викладено на 180 сторінках. Список використаних джерел налічує 

283 найменування, у тому числі 96 – англійською, німецькою та французькою 

мовами. Наукова розвідка ілюстрована 8 таблицями та 1 рисунком.  



27 

 

РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 

 

У першому розділі ми маємо на меті окреслити зміст АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів (лінгвальні, екстралінгвальні знання, мовленнєві навички, 

читацькі уміння та читацькі стратегії); описати лінгвістичні та 

екстралінгвістичні засади навчання майбутніх менеджерів читання англомовних 

ТФ, обґрунтувати методичні засади формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

електронного кейсу (визначити підходи, принципи, методи, схарактеризувати 

навчання за підтримки електронного кейсу як форму організації навчання 

англомовного читання, схарактеризувати електронний кейс як засіб навчання 

англомовного читання майбутніх менеджерів). 

 

1.1. Зміст англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності майбутніх менеджерів 

 

Термін «менеджмент» походить від англ. manage і означає «керувати, 

управляти, стояти на чолі, завідувати, бути здатним впоратися з чимось, якоюсь 

проблемою» [144]. 

Менеджмент розуміємо як сукупність принципів, методів, засобів, функцій 

і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних 

планів, досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку; 

керівництво підприємством (фірмою) [283]. Поняття менеджменту охоплює: 

спосіб, манеру спілкування з людьми; владу й мистецтво управління; 

адміністративні вміння; органи управління [115]. Тож, менеджментом є наука і 

практика керування; організація керування усередині фірми; процес прийняття 

управлінських рішень [144]. Менеджмент – це свого роду апарат керування, 
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специфічний орган керування сучасною організацією, завдяки якому організація 

як цілісне утворення може ефективно функціонувати. Головним завданням 

менеджменту є координація й раціональне використання ресурсів організації для 

досягнення її цілей [45, с. 10]. Отже, менеджмент – важлива складова 

функціонування будь-якої серйозної організації, менеджмент орієнтований на 

здійснення управлінських та координаційних процесів підприємства. 

Менеджер – це керівник або управлінець, що займає постійну посаду й 

наділений повноваженнями прийняття рішень по конкретних видах діяльності 

організації, що діє в ринкових умовах [45, с. 10]. Менеджер є свого роду 

координатором діяльності підрозділів та осіб, які складають організм організації. 

Класифікатор професій України подає перелік професій менеджера, який 

охоплює декілька десятків: менеджери (управителі) в готелях та інших місцях 

розміщення; менеджери (управителі) з організації харчування; менеджери 

(управителі) у фінансовій діяльності (грошового посередництва, фінансового 

лізингу, надання кредитів); менеджери у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 

посередництва; менеджери у сфері страхування життя та заощаджень, 

пенсійного страхування; менеджери (управителі) у сфері операцій з 

нерухомістю, у сфері оренди машин та устаткування; менеджери (управителі) у 

сфері надання інформації, досліджень та розробок; менеджери (управителі) з 

права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, 

консультацій з питань комерційної діяльності та управління; менеджери 

(управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та 

реклами; менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 

персоналу; менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній 

сфері; менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, у сфері 

культури, відпочинку та спорту; менеджери (управителі) екологічних систем, 

систем з інформаційної безпеки, із соціальної та корпоративної відповідальності 

[278]. Отже, класифікатор професій України показує, що сфера менеджменту 

покриває велику кількість видів економічної діяльності та сфери послуг: 

відпочинок, харчування, фінанси, страхування, операції з нерухомістю, 
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інформацію та інформаційну безпеку, право, соціологію, архітектуру та 

будівництва, рекламу, роботу з персоналом (підбір персоналу), освіту, охорону 

здоров’я, культуру, екологію. 

Відповідно до цих видів діяльності, спираємося на різновиди менеджменту 

(за Н. Віноградською та В. Віноградською): 1) виробничий (який орієнтований 

на вирішення завдань випуску продукції, застосовуваної технологій, усунення 

різноманітних вад, контроль, управління персоналом); 2) постачальницько-

збутовий (укладання договорів, закупівлі, доставки, зберігання сировини); 

3) інноваційний менеджмент (наукові досліджень, розробки та їх упровадження 

у виробництво); 4) маркетинг-менеджмент (вивчення ринків, попиту на 

продукцію, розробкою цінової й рекламної політики); 5) менеджмент персоналу 

(добір, розміщення, навчання, підвищення кваліфікації, система стимулювання 

працівників; створення сприятливого мікроклімату, вирішення трудових 

суперечок і конфліктів); 6) фінансовий менеджмент (складання бюджету, 

формування і розподіл грошових ресурсів, оцінка  фінансового стану, 

упередження фінансових проблем); 7) еккаунтінг-менеджмент (збір, обробка, 

аналіз даних про роботу організації, виявлення динаміки розвитку організації, 

порівняння результатів діяльності організації з іншими) [45, с. 11 – 12]. Описані 

види менеджменту можуть функціонувати як комплексно в межах однієї 

корпорації [91], організації, яка займається різними видами діяльності (що буває 

найчастіше), так і кожен вид окремо (або кілька видів), як наприклад, 

постачальницько-збутовий (для фірм, що займаються роздрібною торгівлею). 

Таке розмаїття галузей менеджменту та інтегроване їх функціонування 

передбачає підготовку менеджерів широкого профілю, здатних та готових 

працювати в різних галузях (виробництво, постачання, збут, інновації, 

маркетинг, фінанси, еккаунтінг тощо). Розгалужена діяльність менеджера 

передбачає моделювання широкого розмаїття фахових ситуацій з метою 

формування професійних компетентностей, у тому числі й ситуацій комунікації 

(як рідною, так й ІМ, зокрема англійською) [91]. Адже, комунікативна складова 

менеджера є його важливою професійною якістю, здатністю працювати в 
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команді, управляти людським трудовим ресурсом, координувати діяльність 

окремих підрозділів корпорації. Особливу ланку в комунікативній 

компетентності посідає здатність та готовність спілкуватися ІМ. 

За даними сайту https://www.work.ua [281], (проаналізовано близько 14 000 

вакансій) найбільш затребуваною є професія менеджера з продажів (≈40% від 

загальної кількості об’яв), на другому місці – посада менеджера з 

адміністративної діяльності (≈18%), далі: менеджер по роботі з клієнтами та 

менеджер по логістиці /перевезенням (по ≈12%). Потреба в менеджерах по роботі 

з персоналом та по маркетингових дослідженнях складає приблизно по ≈7%, у 

менеджерах по закупках (≈5%), по керуванню проектами (≈4%), по продажу 

нерухомості (≈3%); в менеджерах по виробництву, захисту інформації, 

інформаційній безпеці, економічній безпеці, зовнішньо економічної діяльності, 

контролю якості тощо потреба не перевищує (1-2%). Близько 15% вакантних 

посад потребують менеджерів зі знанням англійської мови (АМ). 

Процеси глобалізації, економічної інтеграції та бажання потенційних 

ділових партнерів краще розуміти один одного з метою ефективного 

співробітництва зумовлюють потребу у формуванні іншомовної комунікативної 

компетентності [11, 57]. Знання професійно орієнтованої АМ необхідне 

менеджерам, адже, як зазначає А. Медведчук, «в умовах глобалізації сучасної 

економіки змінюються соціально-трудові відносини і стан ринку праці. 

Розширення та поглиблення співпраці, розвиток зв’язків з іноземними 

партнерами потребують спілкування на міжнародному рівні, яке найчастіше 

відбувається англійською мовою» [108, с. 13]. За даними сайту 

https://www.work.ua, знання АМ вимагається від менеджерів різних посад та 

видів діяльності, пов’язаних з роботою іноземних компаній та з клієнтами-

іноземцями. 

Проаналізувавши компетенції (компетентності), які складають професійну 

компетентність майбутніх менеджерів: соціальна (Т. Калугіна [78], В. Лихолєтов 

[101], А. Панфіова [126], Д. Почебут [133], Н. Терещук [153]), комунікативна 

(Л. Лазарєва [98], І. Чічікин [169]), соціально-технологічна (В. Бабіцев [16]), 

https://www.work.ua/
https://www.work.ua/
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людинознавча (Т. Калугіна [79]), комп’ютерна (Л. Ерштейн [177]), перцептивна 

та особистісна (А. Корнієнко [88]), конфліктологічна (Д Камєнова [80]), 

інформаційна (В. Аніськін [12], Н. Баловсяк [18], О. Карпеченко [81]), 

міжкультурна (Д. Тітова [155]), педагогічної (А. Родиков [136]), соціально-

комунікативна (І. Тютерева [160]), управлінська (Л.  Берлім [21]); компоненти 

професійної компетентності майбутнього менеджера: мотиваційно-вольовий, 

функціональний, комунікативний, рефлексивний компоненти (за 

О. Бондарєвою) [34]; соціальна, комунікативна, інформаційна, регулятивна 

діяльність; набір умінь для вирішення професійних завдань: прогностичних, 

проектних, методичних, експертних; готовність до самостійного і творчого 

виконання професійних функцій [57]; а також вимоги роботодавців до сучасних 

менеджерів, доходимо висновку, що серед багатьох функцій менеджер повинен: 

- бути основною інформаційною ланкою зв’язку організації з оточенням 

[45, 15 – 16]; 

- знати особливості мов та культур різних країн, уміти розуміти цінності 

культури [102, с. 238 – 246]; 

- уміти виявляти й вирішувати проблемні ситуації, досліджувати ринок, 

виявляти конкурентів, конкурентні переваги, слабкі і сильні сторони 

підприємства [102, с. 238 – 246]; 

- бути збирачем інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище; 

- поширювачем інформації у вигляді фактів і нормативних установок; 

- набувати іноземного досвіду в своїй професійній діяльності. 

Реалізація цих функції потребує сформованості іншомовної 

компетентності в читанні, яка передбачає здатність та готовність читати 

документацію, тексти інструктивного характеру, тексти аналітичного характеру, 

звіти, скарги, кореспонденцію, окремі запитання клієнтів, збирати та аналізувати 

інформацію (у межах своїх фахових обов’язків), – на основі чого приймати 

відповідні рішення, планувати та управляти роботою окремих підрозділів 

корпорації. 
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«Іншомовне професійно орієнтоване читання, як зазначає 

С. Войнатовська, також має особливе значення в навчальному процесі, оскільки 

сучасний студент звертається до іншомовного тексту не тільки при підготовці до 

занять з іноземної мови, а й при вивченні спецдисциплін, коли виникає потреба 

в використанні інформації з журналів, газет та інших друкованих джерел 

іноземною мовою, а також з текстових матеріалів в системі Інтернет» [46, с. 76]. 

Тому, компетентність в іншомовному читанні співвідносна з інформаційною 

(здатність до самоосвіти, саморозвитку, поглиблення фахових знань 

[12, с. 1026]; здатність до отримання, оцінювання інформації, використання 

інформації [99]; збір, аналіз і обробка інформації для подальшого використання; 

уміння користування інформаційними технологіями [135, с. 377], 

міжкультурною (здатність менеджера реалізувати свої професійні 

компетентності при діловій взаємодії з представниками різних культур, що 

передбачає співпрацю та продуктивний взаємо обмін [14, с. 125], одним із 

засобів якого є читання; комплекс спеціальних, соціокультурних і 

соціолінгвістичних знань і умінь, що забезпечує ефективність міжособистісного 

і міжкультурного спілкування для досягнення професійних і особистісних цілей, 

дозволяє оволодіти теоретичними знаннями комунікативної організації 

професійної діяльності і розвинути здібності до адаптації [106] та 

комунікативною (здатність вирішувати засобами ІМ актуальні для майбутніх 

фахівців завдання спілкування в побутовій, навчальній, виробничої та 

культурного життя; вміння студента користуватися фактами мови і мови для 

реалізації цілей спілкування [3, c. 98] компетентностями менеджера. 

Розуміючи комунікацію (лат. communicatio «повідомлення, спілкування, 

зв’язок») як пов’язаний з відносинами процес створення й інтерпретації 

повідомлень, які спонукають до певної реакції [56, с. 37], читання розглядаємо 

як складову комунікативної діяльності, що передбачає передачу інформації між 

окремими особами або групами осіб, що виражається в її сприйнятті й розумінні 

та складається зі збору, збереження, аналізу, обробки, установлення та 

підтримання зв’язків між людьми з використанням вербальних засобів [10, с. 21]. 



33 

 

Читання як вид мовленнєвої діяльності має такі характеристики: за 

характером мовленнєвого спілкування читання належить до писемних видів 

мовленнєвої діяльності, за роллю у процесі спілкування читання є реактивним, 

за спрямованістю на прийом і видачу інформації – рецептивним видом 

мовленнєвої діяльності, форма перебігу читання – внутрішня, невиражена, 

предметом читання є чужа думка, яка закодована в тексті і яку потрібно 

розпізнати; продуктом читання є умовивід, результатом – розуміння 

сприйнятого змісту і мовленнєва / немовленнєва поведінка читача, який може 

вербально відреагувати на прочитане, а можна запам’ятати прочитане до того 

часу, коли це йому знадобиться [35, с. 19]. В річищі сучасних поглядів на 

навчання ІМ процес навчання майбутніх менеджерів читання АМ визначаємо як 

процес формування англомовної мовленнєвої компетентності в читанні. 

Компетентність у читанні – це здатність читати автентичні тексти різних 

жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту в умовах опосередкованого 

спілкування [35, с. 18]; система екстралінгвальних знань, лексичних, 

граматичних, фонетичних навичок, паралінгвістичних знань та навичок, низки 

читацьких умінь та стратегій, які зумовлюють здатність та готовність 

інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) писемні тексти різних 

стилів, жанрів та прагматики на семантичному, метасеміотичному та 

метаметасеміотичному рівнях [173, с. 9]. Отже, мовленнєва компетентність у 

читанні передбачає володіння студентом знань, мовленнєвих навичок та вмінь, 

необхідних для читання текстів з метою одержання інформації як в умовах 

навчання, так і в умовах професійної діяльності. 

Компетентність в англомовному читанні майбутніх менеджерів 

визначаємо як систему екстралінгвальних та лінгвальних знань, мовленнєвих 

навичок та читацьких умінь і стратегій, які зумовлюють здатність та готовність 

читати фахові тексти (відповідних стилів та жанрів) з реалізацією різних 

комунікативних цілей (ознайомлення з джерелом, пошук необхідної інформації, 

детальне розуміння потрібної інформації), які відповідають ситуаціям фахової 

діяльності. 
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Отже, компетентність в англомовному читанні майбутніх менеджерів 

складають: 

- екстралінгвальні фахові знання з різних галузей менеджменту (відповідно 

до наведеного вище переліку менеджерських посад); 

- лінгвальні (лексичні, граматичні) знання (мовних особливостей 

різногалузевих англомовних текстів з менеджменту); 

- мовленнєві англомовні рецептивні лексичні, граматичні навички 

(навички встановлення значень лексичних та граматичних одиниць, властивих 

текстам з менеджменту); 

- уміння читання (відповідно до комунікативних цілей читання) навчальні 

та автентичні англомовні фахові тексти з менеджменту; 

- стратегії читання (відповідно до комунікативних цілей читання), якими 

користується майбутній менеджер у процесі навчальної та фахової діяльності; 

- здатність та готовність автономного читання англомовних фахових 

текстів з метою пошуку, аналізу, обробки необхідної навчальної та фахової 

інформації з менеджменту. 

Екстралінгвальні фахові знання вважаємо важливим компонентом 

компетентності в читанні. Ми поділяємо погляди В. В. Черниш у тому, що 

рецептивні види мовленнєвої діяльності мають спиратися на попередній досвід 

– «фонові” знання реципієнта [167, с. 6]. Така позиція збігається з 

раціоналістичною концепцією розуміння, яке залежить від досвіду реципієнта та 

системи пресупозиційних знань [86, 116, 173, 189]: людина сприймає та розуміє 

поступальну інформацію настільки повно і глибоко, наскільки дозволяє її досвід, 

базові знання. З іншого ж боку, текст, який читають студенти повинен 

відповідати принципу новизни й містити нову фахову інформацію, однак обсяги 

такої інформації повинні враховувати здатність студентів її осягнути. Крім того, 

екстралінгвальні фахові знання мають інтегруватися насамперед з мовними 

одиницями – лексичними та фразеологічними, які позначають фахові поняття з 

менеджменту, явища, процеси, реалії. 
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Лінгвальні (лексичні, граматичні) знання: знання форми і змісту лексичних 

одиниць, які позначають фахові поняття, знання семантичних полів 

полісемантів, які належать до галузі менеджменту; граматичні знання – знання 

форми та змісту граматичних одиниць (форм та конструкцій), типових для 

текстів з менеджменту. Лінгвальні знання складають основу для формування 

лексичних, граматичних навичок у читанні. 

Мовленнєві (лексичні, граматичні) рецептивні навички складають, у свою 

чергу, основу для формування читацьких умінь. 

Граматичні рецептивні навички: навички розпізнавання та семантизації 

при читанні граматичних форм, розпізнавання семантизації, прогнозування 

синтаксичних структур [35, с. 19]. Лексичні рецептивні навички розуміємо як дії 

в автоматизованому сприйнятті й асоціюванні зі значенням лексичних одиниць 

в рецептивному мовленні [3, с. 121; 35, с. 19]. До лексичних навичок відносимо 

також навички здогадування лексичного значення слів (що складає основу 

потенційного словника). Здогадування відбувається на основі морфологічної 

будови слова, за схожістю слова із  схожими словами рідної мови, за контекстом 

(за контекстом в основному відбувається здогадування семантичних відтінків 

лексичних одиниць: адже у контекстах семантика слова конкретизується). 

Уміння та стратегії читання виділяємо відповідно до комунікативних 

цілей читання. Описані види діяльності майбутнього менеджера вказують на те, 

що у практиці його підготовки мають бути сформовані уміння усіх трьох видів 

читання: ознайомлювального, пошукового, вивчаючого. 

Уміння читання визначаємо як засвоєний суб’єктом спосіб виконання дій, 

що забезпечується сукупністю набутих знань і навичок; здатність усвідомлено 

здійснювати дію, спираючись на сформовані навички і набуті знання. Уміння 

створює можливість виконання певних дій не тільки в звичних, але і в умовах, 

що змінюються [3, с. 320]. Відповідно, уміння в читанні визначаємо як здатність 

студента здійснювати читання в умовах вирішення певної комунікативної мети 

на основі низки навичок та набутих лінгвальних та екстралінгвальних знань. 
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Стратегії читання розуміємо як цілеспрямовані розумові дії, які читач 

використовує для того, щоб зрозуміти текст [223, 248, 260]. Читацькі стратегії ми 

не співвідносимо з набутими навичками (які складають основу умінь у читанні), 

а розглядаємо як певні інтелектуальні дії, які дещо виходять за межі вербального 

коду повідомлення, є метакогнітивним супроводом процесу і результату 

читання. 

Ознайомлювальне читання спрямоване на отримання основної 

інформації з ступенем повноти розуміння в межах 70 – 75% або виділення 

основного змісту тексту. Ознайомлювальне читання потребує уміння вільно 

прочитати матеріал для загального ознайомлення з інформацією, що міститься в 

ньому [46, с. 76; 52, с. 374]. Цей вид читання є читанням для себе, без спеціальної 

внутрішньої установки на обов’язкове наступне відтворення отриманої 

інформації [46, с. 76]. Ознайомлювальне читання є найбільш розповсюдженим у 

всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів. Це читання 

про себе без вказівки на обов’язкове наступне використання здобутої інформації. 

Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім 

текстом, точність розуміння основного змісту і найбільш суттєвих деталей 

[35, с. 22]. Ознайомлювальне читання є важливим компонентом читацької 

компетентності майбутніх менеджерів, адже в інформаційному потоці менеджер 

повинен швидко сприймати інформацію, оцінювати її важливість та актуальність 

для реалізації навчальних та професійних цілей. 

На основі висновків Г. Борецької [35], Т. Король [89], В. Черниш [167], 

визначаємо уміння, яких має набути майбутній менеджер для здійснення 

ознайомлювального читання: 

- уміння інтегрувати лексичні одиниці, граматичні форми та конструкції в 

цілісні висловлювання; уміння поєднувати окремі речення в надфразові єдності, 

а ті – в цілісний текст; уміння встановлювати змістові та граматичні зв’язки в 

тексті; 

- прогнозувати загальну тему / ідею фахового англомовного тексту на 

основі його заголовку та екстралінгвістичних засобів подачі інформації; 
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- уміння розуміти загальний зміст тексту, визначати його прагматику, 

емоційний тон; 

- уміння прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; 

- уміння робити висновки по прочитаному, узагальнювати інформацію; 

-  уміння компресії інформації, що полягає у визначенні основних 

змістових блоків інформації, ігнорування другорядної інформації. 

- уміння адаптувати стиль та швидкість читання залежно від поставленого 

комунікативного завдання; 

- виразити своє ставлення до прочитаного, дати оцінку, визначитися, 

наскільки ця інформація є новою, актуальною, потрібною для роботи менеджера, 

чи є потреба в подальшому опрацюванні цієї інформації. 

На основі класифікації стратегій мовосприйняття [63, 72, 113], які 

виділяють стратегії активізації лінгвосоціокультурних та лінгвістичних знань; 

ймовірнісне передбачення організаційної структури та змісту інформації; 

ідентифікація отриманої лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації, пошук 

контекстуальних і внутрішньомовних опор, побудова гіпотези щодо 

комунікативного наміру контексту; перевірка гіпотези [63, 69, 72, 113]; а також 

спираючись на виділені О. Задорожною стратегії ознайомлювального читання 

(визначення основної мети і кола питань, що дискутуються / обговорюються в 

тексті; передбачення проблематики тексту на основі прочитання, розуміння й 

інтерпретації заголовку, підзаголовків; передбачення змісту частин тексту; 

перевірка гіпотез; компресія основного змісту тексту; змістовно-логічне 

поєднання частин тексту; критичне оцінювання автора тексту й інформації в 

ньому) [72, с. 60], конкретизуємо стратегії ознайомлювального читання 

майбутніх менеджерів. 

Стратегія планування алгоритму дій з текстом: постановка мети читання 

(ознайомитися з основною інформацією та оцінити її на предмет актуальності, 

важливості, новизни для роботи менеджера), якщо інформація є важливою, 

наступним кроком – є її ретельне опрацювання. 
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Стратегія використання опорно-ключових елементів тексту: прочитання 

заголовку, ключових слів, змісту, анотації, текстових виділень, нумерації, 

вступу, висновків з метою прогнозування змісту та основних інформаційних 

блоків тексту. 

Стратегія концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, 

утримання / фіксація основної інформації. Утримання в пам’яті інформації 

можливе за умови, що студенти  розуміють прочитане та виділяють основне, 

компресують інформацію, занотовують основне (наприклад, назва тексту – 

основний зміст, інформаційні блоки – джерело, тобто текст тощо). 

Стратегія компенсування знань, необхідних для розуміння тексту полягає  

у використанні додаткових інформаційних джерел, здогадування про значення 

невідомих слів, використання за потреби (у крайньому випадку, якщо 

незрозумілими є ключові для змісту слова) словника, використання 

енциклопедичного словника, додаткових інформаційних джерел. 

Стратегія виявлення інформації та її оцінювання на предмет актуальності 

та важливості. Ця стратегія полягає в оцінці одержаної інформації на предмет її 

актуальності, новизни, важливості для роботи майбутнього менеджера з метою 

визначення, наскільки вона важлива для подальшого опрацювання. 

Пошукове читання (вибіркове, переглядове) – читання з метою пошуку 

необхідної інформації чи інформації, яка цікавить, передбачає наявність уміння 

швидко переглянути ряд матеріалів, для того щоб знайти конкретну інформацію. 

читач повинен швидко переглянути текст/ тексти (швидкість — 500 слів / хв.), 

знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, намагаючись 

зрозуміти її повністю або основний зміст — залежно від конкретної 

комунікативної мети [35, с. 22]. Переглядове читання орієнтоване на те, щоб 

ознайомитися з матеріалами у цілому та визначити, чи становлять вони інтерес 

для читача «потрібно» / «не потрібно» читати весь текст, його фрагмент тощо. 

Якщо читає приходить до негативного висновку, читання відповідного 

фрагменту (чи тексту) фактично припиняється і читач, часто вже не дочитуючи 

уривка, переходить до наступного; у разі позитивної оцінки характер читання 
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змінюється [46, с. 77]. Пошуковим читанням майбутній менеджер користується 

під час збору необхідної інформації, необхідної для вивчення ринків, для аналізу 

даних про роботу організації попиту на продукцію для  добору персоналу. 

На основі висновків Г. Борецької [35], О.Галаганової [51], Т. Король [89], 

В. Черниш [167], окреслюємо вміння, яких має набути  майбутній менеджер для 

здійснення пошукового читання: 

- уміння інтегрувати лексичні одиниці, граматичні форми та конструкції в 

цілісні висловлювання; уміння поєднувати окремі речення в надфразові єдності, 

а ті – в цілісний текст; уміння встановлювати змістові та граматичні зв’язки в 

тексті; 

- уміння прогнозувати загальну тему / ідею тексту на основі лінгвальних та 

екстралінгвальних опор (заголовок, підзаголовки, зміст, анотація, ключові слова, 

текстові виділення, графіки, рисунки тощо); 

- уміння знаходити за лінгвальними та екстралінгвальними опорами 

необхідну інформацію; 

- уміння розуміти загальний зміст та головну думку тексту; 

- уміння визначати основні змістово-смислові віхи; 

- уміння прогнозувати зміст та смисл тексту; 

- уміння виявляти та вибирати необхідну інформацію. 

- уміння прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; 

- уміння робити висновки по прочитаному; 

- уміння виражати своє ставлення до прочитаного, давати оцінку 

актуальності та затребуваності інформації. 

Набуття цих умінь забезпечить майбутньому менеджеру здатність та 

готовність працювати з літературою, знаходити у навчальній та фаховій 

діяльності потрібну інформацію. 

На основі поданої вище класифікації стратегій мовосприйняття [63, 72, 

113] та спираючись на виділені стратегії переглядового читання О. Задорожною 

(перегляд тексту / сканування тексту з метою пошуку необхідної інформації; 
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перевірка гіпотез; ментальні підсумування; визначення теми абзацу на основі 

прочитання першого й останнього речень; впізнавання теми тексту на основі 

відбору ключових слів в окремих відрізках тексту; рефлексія з метою перевірки 

гіпотези [72, с. 61] конкретизуємо стратегії пошукового читання майбутніх 

менеджерів. 

Стратегія планування алгоритму дій з кількома джерелом чи кількома 

джерелами: ця стратегія полягає у реалізації послідовності дій з одним чи 

кількома джерелами з метою сприйняття основного змісту та «вчасного 

відкидання» непотрібних джерел (чи інформації в одному джерелі). Стратегія 

інтегрується зі стратегією орієнтування на ключові опори. Для добору 

необхідних джерел: прочитання назви (заголовку), прочитання анотації та або 

ключових слів, прочитання змісту (підзаголовків), перегляд екстралінгвальних 

опор (графіків, таблиць, рисунків); для добору необхідної інформації з одного 

джерела: прочитання заголовку та підзаголовків, прочитання першого та 

останнього речення кожної змістовно-структурної частини, перегляд 

екстралінгвальних опор, які супроводжують текст. 

Стратегія пошуку: визначення наявних змістових блоків інформації та 

оцінювання їх актуальності та відповідності поставленим цілям пошуку. Ця 

стратегія полягає в прочитанні перших та останніх речень абзацу на предмет 

з’ясування їхнього змісту з подальшим вивчення необхідних інформаційних 

блоків. 

Стратегія концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, 

утримання / фіксація основної інформації полягає в утримання в пам’яті 

необхідної інформації, її ком пресування, фіксування у формі закладок, виділень, 

сортування за певними критеріями («дуже актуальна», «непотрібна», «можливо, 

згодиться», «згодиться пізніше»). 

Стратегія компенсування знань, необхідних для розуміння тексту полягає 

в тому, що студент може здогадуватися про значення невідомих слів з контексту, 

за їхньою морфологічною будовою, за схожістю з рідною мовою; може 

правильно користуватися двомовними словниковими статтями, 
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енциклопедичними словниками для пошуку додаткової інформації, 

користуватися іншими додатковими джерелами, якщо зустрічається з 

невідомими поняттями менеджменту. 

Вивчаюче читання орієнтоване на максимально повне і точне одержання 

інформації з іншомовного тексту. Читач передбачає, що йому доведеться згодом 

відтворювати або використовувати в тій чи іншій формі отриману інформацію, а 

це пов’язано з осмисленням інформації, її інтерпретацією, установкою на 

тривале запам’ятовування (всієї або частини інформації) вже в процесі читання 

[46, с. 77]. Це вдумливе читання, яке здійснюється у повільному темпі – 50–60 

слів/хв., а його об’єктом є “вивчення” не мовного матеріалу, а тієї інформації, що 

подається у тексті [35, с. 22]. Вивчаюче читання має широкий спектр 

застосування у навчальній та професійній діяльності майбутніх менеджерів, 

однією з ланок якого (професійна діяльність) є збирання та аналіз інформації. 

На основі висновків Г. Борецької [35], П. Гасанової [52], Т. Король [89], 

В. Черниш [167], окреслюємо вміння, яких має набути майбутній менеджер для 

здійснення вивчаючого читання: 

- уміння інтегрувати лінгвальні та екстралінгвальні знання та мовленнєві 

навички в уміння сприймати цілісний текст та розуміти його зміст у цілому та 

деталі змісту; 

- уміння оцінювати інформацію з точки зору її цінності, новизни, 

актуальності, зіставляти з уже наявними знаннями у предметній галузі, 

доповнювати свої знання прочитаною інформацією; 

- уміння використовувати одержану з тексту інформацію у навчальній та 

практичній діяльності, під час обговорення важливих фахових питань (вихід в 

усне та писемне мовлення). 

На основі класифікації стратегій мовосприйняття І. Дроздової [63], 

О. Задорожної [72], О. Мисечко [113] та, спираючись на виділені О. Задорожною 

[72] стратегії осмислення та інтерпретації під час читання (стратегія 

встановлення зв’язку між текстовою інформацією з раніше засвоєною 

професійно орієнтованою інформацією; стратегія резюмування змісту тексту з 
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використанням інтелект-карт та інших технологій кодування інформації з метою 

компресії у ході запам’ятовування отриманої з тексту інформації з подальшим її 

застосуванням у професійній діяльності) [72, с. 66], а також враховуючи процеси 

розуміння та інтерпретації текстів [172], особливості фахових видів діяльності 

менеджерів, конкретизуємо стратегії вивчаючого читання. 

Стратегія планування алгоритму дій з текстом Вивчаюче читання 

орієнтоване на детальне розуміння змісту та смислу прочитаного; відповідно, 

детальне розуміння забезпечується не лінійним сприйняттям тексту (як 

сукупність окремих речень), а передбачає низку операцій, які складають 

відповідний алгоритм дій. Ґрунтуючись на теорії герменевтичного кола 

Ф. Шлейєрмахера, відповідно до якого розуміння деталей залежить від 

розуміння тексту в цілому та розуміння цілого тексту – від розуміння його 

деталей [172], вважаємо, що робота з текстом повинна мати перехресні дії, 

орієнтовані на перемикання актів сприйняття цілого та частин. Тому вивчаюче 

читання тексту варто розпочинати з визначення його заголовку, підзаголовків, 

ключових слів анотації, встановлення стилю, жанру авторства, хронотопу, 

сприйняття екстралінгвальних опор, пресу позиційної інформації про події, 

факти, які складають відповідну платформу для читання та розуміння тексту. 

Тож першим етапом вважаємо за доцільне навчити студентів сприймати текст у 

цілому. Другим етапом є сприйняття деталей змісту прочитаного, яке має бути 

лінійно-вертикальним: під час розуміння окремих деталей тексту читач має 

відсилатися до загальних характеристик тексту (описаних вище), які сприяють 

більш повному та глибокому розумінні деталей тексту. Третім етапом роботи з 

текстом визначаємо його осмислення: встановлення комунікативної мети, 

критичний аналіз актуальності, новизни та можливості застосування інформації. 

Осмислення так само, на наше переконання, має лінійно-вертикальний характер 

(інтегрування частин у ціле, інтерпретація частин через призму цілого). 

Стратегія використання екстралінгвальних елементів полягає в 

детальному аналізі таблиць, рисунків, графіків тощо, які  є носіями важливої для 

менеджера інформації, яка часто може не описуватися в основному тексті або 
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подаватися поверхово. Екстралінгвальні елементи тексту читач має навчитися 

інтегрувати з вербальним кодом повідомлення. 

Стратегія заглиблення у зміст і смисл тексту. Ця стратегія полягає у 

кількаразовому перечитуванні окремих фрагментів або всього тексту з метою 

більш глибокого його розуміння, в обдумуванні значень окремих слів, які є 

ключовими для розуміння повідомлення, в акцентуації уваги на поєднанні 

лексичних одиниць у фразеологічні сполуки, в яких з’являються особливі 

значення, обдумування понять, позначуваних термінами з менеджменту; у 

використанні додаткових інформаційних джерел для більш глибокого розуміння 

змісту висловлювань, які складають повідомлення. 

Стратегія компенсування знань, необхідних для розуміння тексту полягає 

в застосуванні здогадки про значення невідомих слів з контексту, за 

морфологічною будовою, за схожістю з рідною мовою; у використанні 

двомовних фахових словників, енциклопедичних словників для пошуку 

додаткової інформації, у використанні додаткових інформаційних джерел, у яких 

розкриваються важливі поняття менеджменту. 

Стратегія фіксація інформації у вивчаючому читанні полягає у 

запам’ятовуванні, детальному фіксуванні (записуванні всього тексту чи окремих 

його фрагментів), у реферуванні змісту прочитаного, у створенні організаційних 

діаграм, візуальних опор, у використанні менеджером здобутої інформації у 

навчальній та / або професійній діяльності. 

Окреслені екстралінгвальні та лінгвальні знання, мовленнєві навички, а 

також читацькі уміння та стратегії покликані формувати належну автономність 

читача, тобто здатність та готовність майбутнього менеджера самостійно шукати 

необхідну літературу / інформацію, ознайомлюватися з інформаційними 

джерелами, давати оцінку на предмет їхньої актуальності, новизни, 

затребуваності у навчальній та професійній діяльності, самостійно приймати 

рішення щодо потреби читати / не читати / читати якусь частину тексту, детально 

опрацьовувати певні джерела або окремі змістові блоки інформації. Описані 

уміння та стратегії дозволять майбутньому менеджеру заощаджувати час у 
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процесі читання, адже він буде здатний швидко оцінити вартість інформації та 

прийняти рішення – який вид читання застосувати. 

 

1.2. Лінгвістичні основи формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

 

У цьому підрозділі ми маємо на меті представити лінгвістичні 

характеристики текстів у контексті навчання АПОЧ майбутніх менеджерів. 

В умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці та розширення 

співпраці України з різними міжнародними організаціями, з одного боку, і змін 

у системі вищої освіти в контексті Болонського процесу, з іншого, постає 

питання формування особистості фахівця, здатного залучатися до комунікації та 

співпраці зі своїми зарубіжними партнерами [47, с. 127]. Відтак, 

проаналізувавши складові АПОК майбутніх менеджерів (див. докладніше 1.1.), 

а також взявши до уваги класифікацію економічних текстів, зроблених 

І. Шостак: 1) тексти загальноекономічної спрямованості (про економічну 

ситуацію в країні в цілому); 2) навчальні економічні тексти (основна функція – 

фіксація отриманих наукових і професійних знань з фаху); 3) тексти професійної 

економічної діяльності (основна функція – професійна комунікація і здійснення 

професійної економічної діяльності фахівцями: тексти ділового листування та 

документи: звіти, декларації, накладні, контракти, угоди тощо; 4) наукові 

економічні тексти (монографії, наукові статті, реферати, анотації та рецензії, 

пов’язані з економічною спеціальністю) [7; 91; 175, с. 494], ми прийшли до 

висновку, що АПОК в читанні студентів слід розглядати, як здатність майбутніх 

менеджерів читати наукову, публіцистичну та офіційно-ділову (документацію) 

літературу з фаху. Тому ключовими жанрами для навчання читання майбутніх 

менеджерів визначаємо: 

- публіцистичну статтю (як текст загальноекономічної спрямованості),  

- наукову статтю (як інваріант навчального та наукового економічного 

тексту), 
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- документи (звіти, декларації, контракти, угоди (як інваріанти текстів 

професійної економічної діяльності)). 

Зупинимося на лінгвістичних особливостях текстів зазначених жанрів. 

Перш за все варто зауважити, що тексти, які читають майбутні менеджери, 

складають окремий сегмент економічних текстів, яким властиві особливі мовні 

засоби, які мають стати предметом спеціального навчання. У визначенні 

лінгвальних особливостей економічних текстів спираємося на дослідження 

І. Шостак [175]. 

Лексичні особливості економічних текстів: насиченість економічними 

термінами, термінологічними словосполученнями; складені дієслова, що 

функціонують разом із синонімічними еквівалентами простих економічних 

термінів; вузькоспеціалізовані слова та словосполучення, що належать до певної 

економічної сфери; ідіоматичні вирази економічної тематики; використання 

абревіатур фінансової галузі; неологізми у галузі економічної діяльності; 

переважання сполучень, ядром яких служать іменники різних видів 

атрибутивних груп; значна кількість власних назв; наявність клішованих 

зворотів офіційного стилю у фінансових документах; використання у текстах 

разом з британськими термінами їх американських еквівалентів; у 

публіцистичних статтях та навчальних текстах – поряд з економічною 

термінолексикою вживається загальнолітературна лексика, слова з  експресивно-

оцінювальними конотаціями; у текстах ділового листування та економічних 

документах – спеціальна лексика (формули мовленнєвого етикету, ділові кліше, 

офіційно-книжкова лексика) [11; 175, с. 496]. Отже, на основі висновків 

І. Шостак, констатуємо, що тексти економічної тематики різних стилів 

(наукового, публіцистичного та офіційно-ділового) інтегрують спільні лексичні 

характеристики  (економічні терміни, терміновані слова, вузькоспеціалізовані 

терміни, ідіоматичні економічні вирази, загальновживана лексика) з одиницями, 

які мають суто стильове забарвлення (наприклад, кліше, формули листування, 

етикету); крім того, варто зауважити, що пропорція лексичних груп у текстах 

різних стилів є відмінною, хоча сталими залишаються термінологічний та 
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загальновживаний прошарки лексики. Перелічені групи лексики складають 

основу лексичної складової (лексичні знання та рецептивні навички) 

компетентності в читанні майбутніх менеджерів. 

Граматичні особливості економічних текстів: широке використання 

простих двоскладових речень із складеним присудком; наявність атрибутивних 

груп; використання причино-наслідкових сполучників і логічних зв’язків на 

початку абзацу, які раніше перебували у середині складного речення; заміна 

означальних підрядних речень прикметниками із суфіксами -able, -ive; значна 

кількість пасивних форм і форм простого теперішнього часу; використання 

виразів з прийменником of для передання видо-родових відносин; у наукових 

текстах – численність об’єктних та узагальнено-суб’єктних конструкцій, 

пасивних конструкцій, дієслова «to be» у функції предиката, переважання 

генералізуючого презенса; у навчальних та публіцистичних текстах – 

дієприкметникові звороти, відокремлені означення, однорідні члени речення, 

непряма мова, цитати; у текстах  професійної економічної діяльності – 

переважання активних конструкцій, відсутність складних речень; використання 

поліпредикативних конструкцій, описових зворотів, пасивних конструкцій, 

паралелізмів, кліше [175, с. 495 – 496]. Окрім перелічених граматичних 

конструкцій, варто  додати конструкції, які так само часто зустрічаються в  

економічних текстах, зокрема: … To gain an outline indication as to…; Taking these 

factors into account…; Furthermore, there are a number of methods for…; To 

understand the potential implications for…; Few other sectors in UK horticulture have 

achieved the levels of… 

Означений перелік граматичних конструкцій визначає граматичний 

сегмент змісту навчання читання майбутніх менеджерів, який складає 

граматичні знання та навички як важливий компонент компетентності в читанні. 

Схарактеризуємо жанрові особливості текстів загальноекономічної 

спрямованості, навчальних економічних текстів, текстів професійної 

економічної діяльності та наукових економічних текстів.  
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Тексти загальноекономічної спрямованості належать в основному до 

публіцистичного стилю, який орієнтований на соціально-політичну сферу; 

автором публіцистичного твору є політик, журналіст, адресатом – широке коло 

читачів і глядачів засобів масової інформації; мета – дати інформацію про 

останні актуальні події, впливати на аудиторію, створити громадську думку; 

функціональний тип мовлення – переважно роздум; форма мови – письмова або 

підготовлена усна; вид мови – монолог, діалог, полілог; тип комунікації – 

громадська; жанри – інформаційна замітка, інформаційне повідомлення, нарис, 

репортаж, фейлетон дискусія, публічне мовлення; стильові риси – поєднання 

експресії та стандарту [1, 18]. Серед публіцистичних жанрів особливе місце 

посідає стаття (журналістська, публіцистична). Обсяг (відносно невеликий, 

посильний для сприйняття студентів), зміст (тематика, пов’язана з майбутнім 

фахом), мовні та позамовні фактори дають можливість констатувати, що 

публіцистична стаття є ключовим жанровим різновидом публіцистичного стилю, 

у межах якого відбувається навчання читання майбутніх менеджерів; читання, 

яке інтегрується зі здобуттям фахових знань. 

Публіцистичну статтю (зразок тексту загальноекономічної 

спрямованості) розуміємо як жанр, в якому автор ставить завдання 

проаналізувати суспільні ситуації, процеси, явища, перш за все з точки зору 

закономірностей, що лежать в їх основі. У статті висловлюється розгорнута 

аргументована концепція автора або редакції з приводу актуальної соціологічної 

проблеми. Також в статті журналіст обов’язково повинен інтерпретувати факти 

(це можуть бути цифри, додаткова інформація, яка буде правильно розставляти 

акценти і яскраво розкривати суть питання) [282]. У публіцистичній статті 

економічного змісту розглядаються питання, пов’язані з економічною ситуацією 

в цілому, з інвестиціями, торгівлею, виробництвом, доходами населення. 

Публіцистичну статтю визначаємо як жанр журналістики, який має такі 

характеристики: предмет уваги — проблема соціальної дійсності; авторська мета 

— переконливий вплив на читача, зміна його поглядів; авторська аргументована 

думка, чітка позиція; система основної та другорядних тез;  узагальнення значної 
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кількості фактичних даних; логічні прийоми інтерпретації; тричленна структура 

викладу (вступ, основна частина, висновки) [146, с. 62]. Публіцистична 

економічна стаття містить терміни та терміновані слова, фахові фразеологізми, 

загальнорозмовну лексику. Крім цього, науковці виділяють у публіцистичній 

статті лексичні одиниці, які покликані виконувати оцінну функцію, слова в 

переносному значенні, метафори, полісеманти, які слугують для вираження 

експресії, для впливу на почуття та емоції читача, для переконання його [15,   

с. 5–8; 117]. Публіцистичні статті є важливим джерелом лінгвістичної та 

екстралінгвальної економічної інформації. Читання таких статей  сприяє: 

- розширенню знань майбутніх менеджерів про актуальні події, які 

відбувають в англомовних країнах у сфері економіки та менеджменту. 

- формуванню умінь та стратегій ознайомлювального, пошукового 

читання; 

- формуванню словникового запасу студентів на основі економічних 

термінів, термінослів, ідіоматичних зворотів, загальнорозмовних слів (знань 

денотативних та конотативних значень останніх); 

- формуванню умінь інтерпретації комунікативної мети тексту на основі 

розуміння аргументативних, емотивних та оцінних тактик; 

- формуванню знань про концепти економіки та менеджменту 

англомовних країн. 

Розуміння змісту та авторської інтенції публіцистичної економічної статті 

відбувається шляхом декодування вербальних та невербальних кодів, тактик та 

стратегій, – які інтерпретуються в загальнокультурному контексті, на основі 

пресупозиційних знань у галузі економіки та менеджменту. 

Основними функціями публіцистичних економічних текстів визначаємо 

інформативну та персуазивну. Інформативна функція мовлення (стратегія) 

охоплює комплекс мовних дій, націлених на повідомлення / отримання 

необхідної інформації, і надають прямий або прихований вплив на вербальну / 

невербальну поведінку співрозмовника, які спрямовані на осмислення мовцем 

ситуації спілкування [117; 156]. Інформативна функція публіцистичного 
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економічного тексту полягає в тому, що публіцистичний текст часто містить 

інформацію про певні економічні події, процеси, явища, не даючи їм 

суб’єктивної оцінки, а також не намагаючись вплинути на думку чи емоції 

адресата, маніпулювати його свідомістю. 

Персуазивну функцію (стратегію) розглядаємо як матеріальне втілення 

комплексного процесу мовленнєвого впливу, підпорядкованого глобальній 

інтенції адресанта і орієнтованого на реципієнта (вона задає концептуально-

тематичну установку з орієнтацією на переконання, програмує низку 

мовленнєвих ходів, спрямованих на переконання) [37, с. 16; 117]. Персуазивна 

стратегія охоплює аргументативні тактики (які стосуються раціональної 

сфери адресата, зокрема, наведення фактів, посилання на авторитетну думку, 

актуалізації проблеми, квантифікації (вживання точних даних і цифр) [30, 32, 84, 

147]; емотивні тактики (вплив на почуття та емоції, вираження психо-

емоційного стану, вираження бажань і потреб, створення бажаних для мовця 

асоціацій) [77, с. 249–254; 156]; оцінні тактики (прямої або непрямої 

суб’єктивної оцінки, апелювання до цінностей)  [77, с. 249–254; 156]. 

Персуазивна функція публіцистичного економічного тексту полягає в тому, що 

автор намагається вплинути на думку мовця, змінити його бачення, 

маніпулювати свідомістю. 

Однак варто зауважити, що співвіднесення тактик персуазивного мовлення 

у різних економічних текстах представлене по-різному. Так, у публіцистичній 

статті усі три різновиди тактик репрезентовані однаковою мірою, адже автор 

публіцистичної статті ставить за мету переконати читача у доступній формі, 

використовуючи усі можливі вербальні та невербальні засоби (в основному це 

пов’язано з переконанням у позитивній або негативній динаміці різноманітних 

економічних процесів). У науковій статті, а також у текстах офіційно-ділового 

стилю домінантними є аргументативні тактики. Наукове та офіційно-ділове 

мовлення позбавлене емотивно-оцінних категорій. Воно потребує чіткої логіки, 

доказовості, посилань на авторитетні джерела. 
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В умовах інтегрованого навчання іноземної мови (з фаховими 

дисциплінами)вважаємо доцільним використовувати тексти з інформативною 

функцією, які містять об’єктивну інформацію з економіки та менеджменту. До 

таких текстів належать наукові та навчальні економічні тексти. 

Наукові та навчальні економічні тексти належать до наукового 

функціонального стилю. У науковому тексті завжди присутні засоби, що 

підвищують рівень насиченості когнітивної інформації, для наукового тексту 

характерна відсутність емоційного забарвлення, широко розвинута синонімія, 

термінологічність, яка не залежить від контексту. Абсолютна перевага 

когнітивної інформації у науковому тексті зумовлює логічний, а не асоціативно-

образний шлях його побудови, що забезпечується спеціальними мовними 

засобами, тобто засобами семантичної і формальної когезії [83]. Наукові тексти 

орієнтовані на збереження, передачу та презентацію результатів наукових 

досліджень, оприлюднення результатів наукового дослідження, пріоритету 

автора, підтвердження достовірності, новизни, а також апробації основних 

результатів дослідження [117; 151, с. 8]. Основна функція наукового стилю 

функція – інформативна (повідомлення, пояснення, з’ясування, обґрунтування, 

роз’яснення, класифікація понять, систематизація знань, аргументований доказ); 

завдання – передавання наукової інформації; обставини мовлення – офіційні; 

жанри: дисертації, монографії, статті, доповіді, реферати, рецензії, анотації, тези, 

підручники і навчальні посібники, науково-популярні журнали тощо. Загальні 

ознаки наукового стилю мови – поняттєвість, об’єктивність, точність, логічність, 

доказовість, аргументованість, переконливість, узагальнення, абстрагованість, 

висновки; мовні ознаки – усна і писемна форми; форма тексту – монологічна 

(опис, міркування) [279]. Серед жанрів наукових текстів, релевантних для 

читання майбутніми менеджерами визначаємо наукову / навчально-наукову 

статтю, яка містить логічний та  вичерпний виклад важливої фахової інформації, 

є джерелом навчання мови. Наукова стаття репрезентує різні підстилі наукового 

стилю: науковий академічний, науковий навчальний, науковий інформаційний, 

науково-довідниковий, науково-популярний. 
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Наукову статтю (за О. Галановою) розуміємо як первинний і основний 

письмовий жанр наукового дискурсу, завданням якого є постановка й вирішення 

однієї наукової проблеми [51]. Відповідно, наукова стаття з економіки / 

менеджменту містить наукові дослідження, пов’язані з вирішення економічних 

питань,  проблем менеджменту [125]. Обсяг такої статті складає близько 0,5 

у.д.а., вона містить прийняту систему посилань, жорстку композиційно-логічну 

структуру, обов’язковий список літератури; наявністю анотації, ключових слів 

[127]. 

Загальні ознаки наукового стилю прослідковуються на всіх рівнях мовної 

системи. У науковому тексті завжди присутні засоби, що підвищують рівень 

насиченості когнітивної інформації. Абсолютна перевага когнітивної інформації 

у науковому тексті зумовлює логічний, а не асоціативно-образний шлях його 

побудови, що забезпечується спеціальними мовними засобами, тобто засобами 

семантичної і формальної когезії [83]. У визначенні лінгвальних особливостей 

англійських наукових статей орієнтуємося на класифікацію Є. Володарської 

[48], Т. Дочкіної [62], О. Патієвич [127], які виділяють: домінування лексики 

логіко-поняттєвого характеру, насиченість термінами, спеціальною галузевою 

загальнонауковою лексикою, галузеву загальнонаукова лексика, слова, що 

абстрагують суб’єктивну позицію автора відносно об’єктивності знань, 

використання займенників they і one без вказівки на виконавця дії, безособові 

речення, які за своєю структурою є двоскладними: мають займенник one у 

функції підмета, заміну означальних підрядних речень прикметниками в 

постпозиції і у використанні форм інфінітива у функції означення, поширене 

використання еліптичних конструкцій, а також конструкцій з прийменником, 

слова суб’єктивної модальності,  використання спеціальної фразеології, 

клішованих фраз, інфінітивних і герундіальних зворотів; синтаксичні 

конструкції з підметом у І і ІІІ особі; вживання пасивних конструкцій [7, 48, 62, 

127], зокрема: … some 25% was marketed through supermarkets; … to 22.3 tonnes 

per hectare, with significant improvements to crop quality…; Whilst excellent news for 

consumers…; To understand the potential implications for UK consumers of the loss 
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of seasonal labour for UK Soft Fruit growers, the following question was put to a group 

comprising a number of British Summer Fruits marketer members. 

Таким чином, читання наукових статей сприяє: 

- формуванню системи фахових знань майбутніх менеджерів [125], 

- формуванню умінь та стратегій ознайомлювального, пошукового 

читання; 

- формуванню словникового та термінологічного запасу студентів; 

- формуванню умінь інтерпретації комунікативної мети тексту на основі 

розуміння аргументативних тактик; 

- формуванню знань про концепти економіки та менеджменту 

англомовних країн; 

- формуванню рецептивних і репродуктивних лексико-термінологічних та 

граматичних навичок у цілому, та в науковому стилі зокрема. 

Читання публіцистичних та наукових статей передбачає залучення всіх 

трьох видів читання (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого). При чому 

усі три види читання будуть реалізуватися в межах однієї статті. В умовах 

навчання та реальної професійної діяльності перед майбутніми менеджерами 

будуть виникати проблеми: 

- знайти необхідні джерела, які імплікують інформацію, необхідну для 

вирішення певної професійної проблеми, зорієнтуватися в масиві літератури і 

вибрати саме ті джерела, які потенційно можуть містити необхідну інформацію; 

- прочитати статтю і знайти саме ту інформацію, яка  необхідна 

менеджерові, яка задовольняє його професійні потреби (у більшості випадків 

майбутньому менеджерові не потрібно буде читати статтю з повним розумінням 

усіх деталей, а треба буде якусь певну інформацію) [7, 8]; 

- достеменно проаналізувати знайдену інформацію.  

Тексти професійної економічної діяльності у сфері менеджменту 

охоплюють переважно документацію, яка є зразком офіційно-ділового стилю, 

який ми розуміємо як сукупність мовних засобів, функція котрих полягає в 

обслуговуванні сфери офіційно-ділових відносин, тобто відносин, що виникають 
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між органами держави, між організаціями або всередині організацій, між 

організаціями й приватними особами в процесі їхньої виробничої, господарської, 

юридичної діяльності [7; 11; 73, с. 120]. 

Документ розуміємо як основний вид писемного ділового мовлення, що є 

засобом фіксації на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища 

об’єктивної дійсності та результати розумової діяльності людини. Він 

оформлений у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства і має 

юридичну силу [107, с. 158]. Офіційно-діловим документам притаманні такі 

риси: логічність, офіційність, беземоційність, точність, стереотипність. 

Стандарти в діловому стилі виконують низку функцій: економлять розумовий 

процес; створюють стилістичний ефект, надаючи документом офіційність, 

строгість; забезпечують однозначне розуміння певних ситуацій [24]. 

Тематика текстів ділового стилю – не обмежена. Основна функція – 

інформативно-регулятивна. Канали зв’язку: друк, ЗМІ, можливі будь-які засоби 

комунікації). Адресати – приватна людина, колектив, населення країни, 

громадські та політичні організації (у тому числі іноземні та міжнародні). 

Адресанти – офіційні особи, колективи, організації, державні структури. Форми 

контакту – опосередковані, переважають письмові та друковані тексти 

[163, с. 280]. 

Зміст документа, його характер, жанр знаходять відображення в особливих 

мовних засобах. Документація у сфері менеджменту має низку лексико-

граматичних особливостей. 

Лексичні особливості англомовних документів офіційно-ділового стилю: 

- загальновживана лексика [23]: recovery, collection, consumers, costs, 

industry;  

- спеціальна термінологія (галузі економіки та менеджменту): off-budget 

funds, bill of lading, Brexit, potential implication, cost inflation for consumers [23, 65, 

73, 125, 179]; 

- професійна лексика (галузі економіки та менеджменту): особливу групу 

складають лексичні одиниці, що називають людей за ознакою, обумовленою 
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певними діями чи відносинами: pledger, pledgee, contractor; слова-найменування 

сторін employer, employee, lessor; lessee [24, 65, 73, 134, 179]; 

- кліше (стандартні фрази): кліше для позначення часу – as of the date, not 

less than, кліше власне економічного характеру – not earlier than, to the amount of; 

overdue payment, кліше французького та латинського походження: null and void, 

videlicet, force majeure, status quo; кліше, за допомогою яких вводяться обов’язки, 

права і відповідальність сторін: to bear all the obligation, to undertake an obligation 

[24, 65, 73, 179]; 

- скорочення та абревіатури: L/C – Letter of Credit, AR – accounts receivable; 

AP – accounts payable,  a.a.r. (against all risks) [24, 65, 73, 179]; 

- багатьом термінам і термінословам властива полісемія: наприклад, deed: 

deed of conveyance – акт відчуження, deed of gift – дарча, deed of protest – 

вексельний протест, deed of arrangement – угода з кредиторами [179, с. 38]; 

- використання синонімічних груп: any and all (your) rights – всі права; 

above and beyond – поза (контролем); conscientious and workmanlike manner – 

ретельно, сумлінно і кваліфіковано [179, с. 39]; 

- використання американського та британського варіантів: corporation 

(амер.) / company limited by shares (брит.) акціонерне товариство [179, с. 40]; 

На основі висновків К. Дурнєвої [65], визначаємо граматичні особливості 

англомовних документів офіційно-ділового стилю: 

- наявність граматичних конструкцій з модальністю «зобов’язання»: to be 

to, shall, should; to be subject to, to be obliged to, дієслово to undertake; 

- наявність конструкцій для вираження умовності: if-clause, використання 

модального дієслова should на початку речення; використання слова provided; 

- умовні підрядні речення можуть вводитися за допомогою where, in the 

event (of), in case (of); 

- для вираження негативної умови (зокрема в контрактах / договорах) на 

початку і всередині речення використовуються такі слова і вирази: unless, except 

as otherwise provided in these provisions; 
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- наявність складних прислівників, що є поєднанням слів where, here і there 

з різними прийменниками; 

- вживання речень, ускладнених дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами, однорідними членами; 

- значна кількість пасивних форм і форм простого теперішнього часу [65]; 

- широке використання простих двоскладових речень із складеним 

присудком, що утворюються з дієслова-зв’язки та предикатива, у якості якого 

слугує прикметник або прийменниковий зворот [134, 175];  

- використання виразів з прийменником of для передання видо-родових 

відношень: the robotic picking of Soft Fruit (URL: 

https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20

Brexit%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-

%20The%20Anderson%20Report.pdf); thousand tonnes of blueberries in 2016 (URL: 

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/); The fast-

expanding import of blueberries into Europe (URL: 

https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/vocabulary/food/blueberries/75722). 

У межах офіційно-ділового стилю визначаємо три основні документи, які 

є найбільш поширеними в роботі менеджерів: контракт, звіт, декларація. 

Контракт розуміємо як договір, підряд, угоду, в яких визначені взаємні 

зобов’язання осіб, що домовляються (угода обов’язкового характеру) [68, с. 145]. 

Звіт розуміємо як правовий документ про досягнуті результати, який 

містить опис позитивних і негативних моментів виконаної роботи [134, 280]. 

Декларацію розуміємо як офіційний документ, у якому подаються потрібні 

відомості [282]. Митна декларація – oфіційна заява розпорядника вантажу, що 

представлена ним митниці для виконання митних процедур при імпорті чи 

експорті товарів [68, с. 63]. Податкова декларація – офіційна заява платника 

податку про отримані ним доходи за минулий період з урахуванням податкових 

пільг [68, с. 235]. 

https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf
https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf
https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/
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Основною комунікативною функцією документів визначаємо 

інформативно-регулятивну, яка орієнтована на надання певної інформації та 

регулювання поведінкою мовців. Під час читання документів правильна 

інтерпретація комунікативної функції мовлення є важливою передумовою 

функціонування майбутнього менеджера. Адже завдяки адекватному 

тлумаченню текстів документів залежить ефективність комунікативної 

перлокуції зокрема та фахової діяльності майбутнього менеджера в цілому. 

Таким чином, читання документації сприяє: 

- формуванню процедурних фахових знань майбутніх менеджерів, 

- формуванню умінь та стратегій застосування різних видів читання; 

- розвиткові професійних рис майбутнього менеджера: уважність до своїх 

і чужих слів та дій, спостережливість, поміркованість у діях, виваженість у 

прийнятті рішень, дотримання законів, приписів, рішучість, пунктуальність; 

- формуванню умінь інтерпретації комунікативної мети тексту, слідувати 

нормам та правилам, зафіксованим у документах; 

- формуванню лексичних та граматичних знань і навичок, знань 

особливостей англійського офіційно-ділового стилю; 

- формуванню рецептивних і репродуктивних лексико-термінологічних та 

граматичних навичок в офіційно-діловому стилі. 

Отже, аналіз наукової літератури дав можливість виділити чотири групи 

економічних текстів: тексти загальноекономічної спрямованості (публіцистичні 

статті), наукові економічні тексти (наукові статті), навчальні економічні тексти 

(науково-навчальні статті) з інформативною функцією; тексти професійної 

економічної діяльності (різного роду документація) з інформативно-

регулятивною функцією. Жанрово-стильове розмаїття текстів визначає 

розмаїття мовних засобів, зокрема лексичних і граматичних, які складають онову 

для навчання читання цих текстів. 

 



57 

 

1.3. Методичні засади формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

електронного кейсу 

 

Визначення методичних засад формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів передбачає 

обґрунтування ключових підходів, принципів, методів, форм організації та 

засобів навчання. 

Предмет нашого дослідження – методика формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

засобами електронного кейсу вказує на потребу організовувати процес навчання 

на засадах комунікативного (читання є процесом комунікації), компетентнісного 

(навчання читання є процесом формування відповідної компетентності) та 

інтегративного (навчання читання англомовних текстів інтегрується в загальну 

освітньою парадигмою майбутніх менеджерів) підходів. 

Комунікативно-діяльнісний підхід є базовим у сучасній системі 

іншомовної освіти, він має такі характеристики: комунікативна поведінка 

викладача на занятті; використання вправ, що максимально відтворюють 

значущі ситуації спілкування; паралельне засвоєння граматичної форми та її 

функції в мові; врахування індивідуальних особливостей студента; 

ситуативність процесу навчання, яка функціонує і як засіб стимулювання 

мовленнєвої діяльності, і як умова розвитку мовленнєвих умінь. Комунікативно-

діяльнісний підхід полягає у створенні для студентів умов, у яких вони брали б 

участь у діяльності, а сама діяльність була б значимою для них, здійснювалася б 

у межах конкретних життєвих (фахових) ситуацій [3, с. 101; 134]. В умовах 

комунікативно-діяльнісного підходу навчання англомовного читання майбутніх 

менеджерів відбувається шляхом вправляння в читанні як у видові мовленнєвої 

діяльності, що забезпечується організацією системи комунікативних вправ і 

завдань, орієнтованих на формування відповідних мовленнєвих навичок та 

вмінь. 
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Добір текстів для читання повинен мати ситуативно-тематичний характер. 

Ситуативність полягає в тому, що добору для читання підлягають жанрові-

різновиди текстів, які симулюють професійну діяльність майбутніх менеджерів, 

види читання, які застосовуються у певних професійних ситуаціях відповідно до 

жанрів (наприклад, читання угоди – вивчаюче, читання наукових статей – 

пошукове, що може переходити у вивчаюче). Ситуативність передбачає вихід за 

межі самого читання й орієнтована на інтегрування читання з іншими видами 

мовленнєвої діяльності, які відображають реальні ситуації професійної 

взаємодії. Тематичність полягає в тому, що тексти для читання присвячені 

певним темам, тобто галузям менеджменту, відповідно, ці тексти мають містити 

певні тематичні блоки лексики, фразеологічні одиниці, мовні кліше, типові 

граматичні конструкції, що містяться в відповідних жанрах. Ситуативно-

тематичний характер організації навчання та добору текстів дозволяє 

інтегрувати процес навчання читання з формуванням професійних 

компетентностей, реалізувати функцію всебічного розвитку майбутнього 

менеджера як фахівця і вторинної мовної особистості. 

Навчання мовних одиниць (лексичних / граматичних) у межах 

комунікативно-діяльнісного підходу відбувається у функціонально-

семантичному руслі: студенти опановують форму, значення та особливості 

функціонування мовних одиниць у різних жанрах менеджментського дискурсу. 

Навчання мовних одиниць розглядаємо як формування відповідних лексичних 

та граматичних навичок, які інтегруються в уміння читання на рівні слова, 

синтагми, речення, над фразової єдності та тексту. 

Врахування індивідуальних особливостей студентів орієнтоване 

насамперед: 

- на ступінь умотивованості студентів (як показує практика, більшість 

студентів обирають фах менеджера свідомо, тому вони з самого початку уже 

мотивовані до опанування фаху; для підвищення мотивації до читання 

автентичних текстів, услід за А. Волосовою [50], О. Гринчишин [55], С. Занюк 

[74] та В. Тимошенко [154], викладач має добирати тексти, які містять нову та 
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актуальну інформацію, має пояснювати студентам, де використовується 

іноземна мова в практиці менеджера, створювати ситуації успіху на заняттях з 

іноземної мови); 

- на рівень навченості: студенти другого курсу зазвичай мають різний 

рівень навченості (від А2 до В1+), тому для викладача важливим є створити 

умови для реалізації індивідуальних траєкторій навчання: кожен студент має 

постійно розвиватися в читанні іншомовних текстів, тому складність текстів для 

читання, їх інформаційна насиченість, мовні засоби повинні відповідати 

готовності студентів до їх сприйняття та розуміння [18]; 

- різний рівень рефлексії та самооцінки: ця передумова є важливою в 

формуванні саме компетентності, адже якість її, а також перспектива роботи над 

собою у напрямі опанування уміннями та стратегіями читання залежить, 

головним чином, від того, наскільки студент здатний оцінити рівень своєї 

компетентності, визначити знання, уміння та стратегії, яких йому бракує; 

особливо ця якість важлива в умовах автономного навчання та автономної 

діяльності, коли студентові доводиться самостійно приймати рішення; для 

ефективного вирішення цієї проблеми викладач має індивідуально підходити до 

формування належної рефлексії та самооцінки; 

- на рівень автономності, який розглядаємо як ступінь самостійності у 

здійсненні навчальної діяльності, зокрема в організації власної діяльності, 

виконанні завдань, самооцінці та самоаналізі; на основі висновків Т. Дружченко 

[64, с. 55], виділяємо: підгрупи студентів з високим рівнем автономності 

(здатних самостійно працювати під час читання, знаходити та опрацьовувати 

додаткову літературу, об’єктивно себе оцінювати, обирати індивідуальну 

траєкторію навчання); підгрупи студентів з середнім рівнем автономності (які 

потребують інструктивної допомоги з боку викладача); підгрупи з низьким 

рівнем автономності (які потребують постійної допомоги та контролю з боку 

викладача); врахування рівня автономності має особливу вагу в умовах 

електронного навчання й передбачає диференціацію завдань, інструкцій, форм 
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контролю, участі викладача в навчальному процесі залежно від того, наскільки 

самостійно студенти здатні працювати з текстами; 

- на темп роботи: врахування темпу роботи студентів є, на нашу думку, 

важливою передумовою їх навчання, адже, працюючи у «своєму» темпі, студент 

може керувати часом, визначати індивідуальну траєкторію  роботи, належним 

чином виконувати завдання, досягати поставлені цілі; індивідуальний темп 

роботи можливий, очевидно, лише в умовах самостійного електронного 

навчання. 

Врахування індивідуальних особливостей студентів передбачає 

диференціацію текстів для читання та завдань-інструкцій до читання цих текстів. 

Компетентнісний підхід наразі є ключовою концепцією у вищій освіті. 

Ключовим поняттям компетентнісного підходу є компетентність, яку 

визначаємо як сукупність взаємопов’язаних, динамічних морально-вольових 

характеристик особистості, що виражають ступінь готовності до реалізації своїх 

мовних знань, мовленнєвих умінь, навичок, досвіду і потенціалу в різноманітних 

ситуаціях при здійснення професійно-мовленнєвої діяльності [66, с. 11; 134]. 

Г. Селевко розглядає компетентність як інтегральну якість особистості, що 

проявляється в загальній здатності й готовності до діяльності, що ґрунтується на 

знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання, соціалізації й орієнтовані на 

самостійну й успішну участь в діяльності [139] Критерієм компетентності 

визначаємо, слідом за А. Алдашевою, індивідуальний спосіб вирішення або 

своєрідність ставлення людини до того, що вона робить. Це своєрідність 

відбивається в особистісному ставленні суб’єкта до вибору рішення 

професійного завдання [5]. Зважаючи на подані вище дефініції та критерій, 

компетентність у нашому дослідженні розглядаємо як певну якість особистості, 

яка передбачає її здатність до функціонування в певному середовищі / галузі на 

певному рівні. Компетентність в англомовному читанні майбутніх менеджерів 

передбачає формування системи знань, навичок, умінь, стратегій читацької 

діяльності, які дозволять майбутньому менеджерові читати навчальну та 

безпосередньо фахову літературу, що сприятиме перманентному розвиткові 
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професійних знань, літератури, яка навчатиме до певної діяльності та 

мотивуватиме до виконання професійних обов’язків. Компетентність передбачає 

певну автономність у діяльності майбутнього фахівця, тобто здатність 

самостійно приймати ефективні рішення, зокрема добирати фахову літературу 

для читання та встановлювати й досягати комунікативні цілі під час її 

опрацювання. 

Інтегративний підхід спрямований на вирішення завдань цілісної 

підготовки майбутніх фахівців, що здійснюється завдяки інтегруванню 

навчальних дисциплін, методів, форм організації навчального процесу; 

інтегрування методик навчання різних дисциплін з використанням таких 

технологій, як метод проектів, рольові ігри, кейс-технології, а також проблемних 

завдань [33; 38, с. 6 – 7]. Інтегративний підхід до навчання іноземної мови 

ґрунтується на взаємопов’язаному формуванні умінь в усіх видах мовленнєвої 

діяльності – аудіюванні, говорінні, читанні, письму [3, с. 80]. 

Інтеграцію в навчанні англомовного читання майбутніх менеджерів 

провадимо на трьох рівнях (за І. Литвиненко) [100]: 

1. У межах однієї навчальної дисципліни (інтеграція підходів, методів, 

принципів, прийомів навчання читання [100, с. 38; 118, с. 71]. У навчанні 

іноземних мов – відбувається інтеграція навчання мовних аспектів (між собою), 

мовних аспектів із видами мовленнєвої діяльності, видів мовленнєвої діяльності. 

Навчання читання майбутніх менеджерів інтегрує процес формування лексичних 

та граматичних навичок в уміння та стратегії читання. Змістом компетентності в 

читанні передбачено інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої 

діяльності (зокрема, з говорінням, письмом, аудіюванням), адже читання не 

обмежується лише рецепцією тексту, а передбачає використання прочитаної 

інформації в моделюванні фахових ситуацій усного та писемного мовлення 

майбутнього менеджера (реферування, обговорення, дискусія, підготовка 

доповідей тощо). 

2. У межах міжпредметних зв’язків (інтеграція методів і прийомів 

навчання різних дисциплін, їхніх тематичних розділів, модулів тощо) [100, с. 39]. 
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Так, навчання менеджерів читання англомовних текстів має інтегруватися з 

дисциплінами, які вивчаються на І-ІІ курсах нелінгвістичного ЗВО, зокрема 

економічна теорія, регіональна економіка, управління сучасними організаціями, 

інтеграційні процеси в сфері економіки, страхування. мікроекономіка, державне 

регулювання економіки, макроекономіка, фінанси тощо. Тексти для читання 

повинні містити фахову інформацію, яка розширюватиме сферу знань майбутніх 

менеджерів. Крім цього, в навчанні іншомовного читання мають застосовуватися 

методи та технології, релевантні навчанню фаху, до таких методів належить, 

зокрема Case-study, орієнтований на моделювання професійних ситуацій, 

проблем, задач та їх вирішення. Таким чином, Case-study інтегрує процес 

навчання іноземної мови та формування професійних компетентностей 

менеджера. 

3. У межах усієї фахової підготовки: формування іншомовної 

компетентності в читанні передбачає здатність та готовність використовувати 

читання іноземною мовою в навчальній та безпосередній фаховій діяльності, що 

забезпечить успішне здійснення фахових обов’язків менеджера. Саме це можна 

забезпечити тоді, коли майбутній менеджер набуде якості автономного читання 

фахової літератури, раціонального розподілу часу на її опрацювання, стратегій 

добору необхідних джерел / інформації, повноти й глибини розуміння 

прочитаного, здатності критичного аналізу літератури. Компетентний читач 

зможе користуватися іншомовними фаховими джерелами упродовж усього часу 

його професійної діяльності, постійно збагачуючи свої знання. 

Організація навчання на основі зазначених підходів передбачає визначення 

низки принципів навчання. Принцип визначаємо як інструментальне, дане в 

категоріях діяльності вираження педагогічної концепції, це методичне 

вираження пізнаних законів і закономірностей, це знання про цілі, сутність, 

зміст, структуру навчання, виражене у формі, що дозволяє використовувати їх як 

регулятивні норми практики [70, с. 35] У навчанні іноземних мов 

застосовуються загально дидактичні та методичні принципи. 
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Загальнодидактичні принципи формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів. 

Принцип науковості передбачає, щоб усі досліджувані знання давалися в 

сучасному, доступному трактуванні, щоб по можливості предметом вивчення 

були й історія науки, і сучасні теорії, і ті прогнози, які пропонує наука [70; 110; 

274]. Відповідно до принципу науковості, навчання майбутніх менеджерів 

читання відбувається на основі сучасних лінгвістичних уявлень про мовні 

одиниці, про психолінгвістичні та герменевтичні особливості процесу читання 

та розуміння; а добір текстів здійснюється з урахуванням нових, актуальних, 

науково визнаних досліджень у галузі менеджменту. Принцип науковості тісно 

пов’язаний з принципом зв’язку теорії з практикою [70, 110], відповідно до 

якого, з одного боку, студенти читають саме ті тексти, які відповідають їхній 

майбутній професійній діяльності, а з іншого боку, читають тексти та 

обговорюють зміст прочитаного, симулюючи ситуації фахової комунікації. 

Принцип свідомості і активності [70, 110, с. 11 – 112] у навчанні 

відображає суть діяльнісної концепції: студента неможливо навчити, якщо він не 

захоче навчитися сам. Оволодіння знанням і розвиток особистості відбуваються 

тільки в власної активної діяльності, в зусиллях, спрямованих на отримання 

запланованого результату. Свідомість зазвичай супроводжує цілеспрямовану 

активність і означає розуміння цілей, мотивоване прагнення до їх досягнення 

[70]. Відповідно до цього принципу, студенти повинні розуміти зміст, форму, 

функції мовних одиниць, цілі навчання читання іноземною мовою, сферу 

використання набутих мовних та предметних фахових знань, мовленнєвих 

навичок, умінь, стратегій читання в діяльності менеджера; крім того, 

формування відповідних навичок, умінь і стратегій відбуватиметься тільки в 

діяльності: студенти-менеджери мають стати активними читачами, аналітиками 

процесу читання, виконувати вправи і завдання, поставлені викладачем, брати 

участь у дискусіях та обговоренні прочитаного. Принцип активності передбачає 

виконання достатньої кількості вправ і завдань, надання студентам максимальної 

автономії в читацькій діяльності (принаймні має бути перманентний перехід від 
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контролю з боку викладача до напівавтономії і зрештою – до повної автономії). 

Саме електронний кейс, на нашу думку, і здатний забезпечити належну 

автономію, тим самим створити реальні умови читання фахової літератури, коли 

читач «належить сам собі» і має вирішувати читацькі завдання. Свідоме 

розуміння навчального матеріалу, а також дотримання принципу свідомості й 

активності сприяє реалізації принци міцності засвоєння матеріалу, тобто 

збереження його у довготривалій пам’яті (фахових знань, лексичних, 

граматичних знань та навичок, умінь та стратегій читання). У довготривалу 

пам’ять переходять ті знання, навички та вміння, які від треновані належним 

чином. 

Принцип професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування 

[110, с. 121] передбачає інтегрування дисципліни «іноземна» мова в загальну 

освітню парадигму майбутнього менеджера: в контексті читання – це 

відповідність текстових матеріалів професійним знанням та функціям майбутніх 

менеджерів, відповідність видів читання (ознайомлювального, пошукового, 

вивчаючого) тим читацьким функціям (відповідно до жанру тексту), які 

виконуватиме майбутній менеджер під час збирання, обробки, аналізу 

інформації на своїй посаді. 

Принцип єдності диференціації та інтеграції [53, с. 22] полягає в тому, що  

навчання читання майбутній менеджерів, як було зазначено вище, інтегрується в 

цілісну парадигму освіти майбутніх менеджерів; з іншого ж боку, передбачається 

й урахування індивідуально-типологічних особливостей студентів, зокрема 

ступінь їхньої умотивованості до читання англомовних джерел, рівень 

навченості, тобто здатність читати тексти певного рівня складності, різний 

рівень рефлексії та самооцінки, тобто здатність оцінювати рівень своєї читацької 

компетентності, визначати недоліки та знаходити шляхи їх подолання; рівень 

автономності, тобто здатність організовувати читацьку діяльність, темп роботи. 

На основі врахування цих індивідуально-типологічних особливостей 

диференціації підлягають тексти (за складністю мовних засобів та обсягом), 

форми робіт з текстами, ступінь контролю з боку викладача. У межах цього 
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принципу варто дотримуватися також профільної диференціації – залежно від 

спеціалізації, за якою готують менеджерів (наприклад, менеджмент і бізнес-

адміністрування, менеджмент інвестицій та інновацій, менеджмент 

міжнародного бізнесу, менеджмент туризму тощо). Профільна диференціація 

забезпечить якість оптимальну інтеграцію навчання іноземної мови з фаховою 

підготовкою. 

Принцип результативності навчання [31, с. 64; 66, с. 19; 134] орієнований 

насамперед на результат навчання. Цей принцип релевантний компетентнісному 

підходу до навчання мови. Відповідно цього нього, результатом навчання 

англомовного читання майбутніх менеджерів є сформована відповідна 

компетентність: тобто читач здатний автономно добирати тексти для читання, 

встановлювати комунікативну мету читання, збирати, аналізувати, 

систематизувати одержану інформацію, виявляти проблеми, які виникають під 

час читання та знаходити шляхи їх вирішення; використовувати читання як 

джерело інформації. 

Методичні принципи формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів: принцип комунікативної 

спрямованості навчання, взаємодії функції і форми, автентичного характеру 

навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного розриву, інтегрованого 

навчання видів мовленнєвої діяльності та мовних аспектів, домінуючої ролі 

вправ. 

Відповідно до принципу комунікативної спрямованості, навчання 

читання (за С. Фоломкіною) має здійснюватися в річищі оволодіння студентами 

читанням як мовленнєвою діяльністю, а перевірка прочитаного повинна бути без 

перекладною [164, с. 118]. Тобто процес навчання читання має відповідати 

природним умовам перебігу цього процесу: коли у студентів виникає мотив і 

потреба в читанні, коли студенти визначають відповідні цілі читання, 

опрацьовують джерела, визначають цінність одержаної інформації, 

використовують одержану інформацію в різних сферах. Навчання читання 

відбувається шляхом вправляння в читанні. 
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За принципом взаємодії функції і форми [3, с. 104 – 105], вивчення мовних 

одиниць (лексичних та граматичних) має здійснюватися в єдності форми, змісту 

та функції: студенти мають усвідомити особливості функціонування мовних 

одиниць в дискурсі менеджменту, а також набути відповідних рецептивних 

навичок інтегровано з уміннями читання. 

Згідно з принципом автентичного характеру навчальних матеріалів 

[3, с. 104 – 105; 276], добору для читання та аналізу підлягають автентичні 

матеріали, тобто матеріали, написані не для навчальних цілей: аналітичні 

публіцистичні статті, наукові статті, внутрішня документація – звіти та угоди. 

За принципом ситуативності [3, с. 104 – 105; 276; 275], навчання читання 

відбувається в межах певних тем і ситуацій, які відображають та моделюють 

діяльність менеджера. 

Відповідно до принципу інформаційного розриву [3, с. 104–105], для 

читання пропонуються тексти, які містять нову лексику, що відображає поняття, 

процеси та явища менеджменту, а також нову, цікаву, актуальну фахову 

інформацію. Тому, читання (за С. Фоломкіною) повинне бути пізнавальним 

процесом [164, с. 118]. 

Відповідно до принципу інтегрованого навчання видів мовленнєвої 

діяльності та мовних аспектів [110, с. 115; 274], навчання читання має 

поєднуватися з іншими видами мовленнєвої діяльності, зокрема говорінням, 

письмом, аудіюванням. Це поєднання реалізується під час обговорення змісту 

прочитаного, коли студенти усно чи письмово висловлюють своє ставлення до 

прочитаного, реферують та занотовують інформацію. Навчання лексики і 

граматики так само не відбувається автономно: воно здійснюється інтегровано з 

окремими видами мовленнєвої діяльності. 

Принцип домінуючої ролі вправ передбачає таку організацію навчання, 

коли у студентів можуть сформуватися належні навички та вміння, що 

досягається шляхом виконання студентами достатньої кількості вправ і завдань 

[110, с. 120], що забезпечує повторюваність мовного, мовленнєвого матеріалу, 
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діяльнісної складової навчання, міцність засвоєння знань та формування навичок 

та вмінь. 

Ключовим методом формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів в умовах електронного 

навчання визначаємо Сase study, який був створений британськими вченими 

Ф. Едейєм, М. Шевером та К. Єйтсом та вперше застосований у США в 1870 році 

у школі Гарвардського університету [159, 273]. В основі методу Case-study 

лежать принципи проблемно-орієнтованого навчання, яке є одні з найбільш 

ефективних способів формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності [4; 142, с. 131; 266; 269]. Сase-study розуміємо як технологію 

(метод) навчання, яка охоплює набір навчальних матеріалів, укладених у папку 

(кейс), які орієнтовані на осмислення змісту проблеми, яка в них міститься. На 

заняттях з іноземної мови кейс-технологія використовується для розвитку 

мовленнєвих навичок та вмінь в результаті участі в обговоренні проблемної 

ситуації [4; 110, с. 127; 134]. Погоджуючись з висновками Е. Сидельник, 

вважаємо, що Сase-study доцільно застосовувати на заняттях з іноземної мови на 

другому освітньому рівні, коли студенти вивчають іноземну мову для 

спеціальних цілей. На цьому освітньому рівні студенти вже мають достатній 

обсяг професійних знань і можуть більш компетентно вивчити проблемну 

ситуацію, аргументовано представити вироблені рішення для конкретної 

проблеми [142, с. 132; 266]. Проаналізувавши праці В. Аітова [4], М. Бажіної 

[17], О. Бігич [24, 26], Г. Малаєвої [104], Т. Мякішевої [114], Е.Сидельник [142], 

Д. Тулепбергенової [158], В. Філонової [162], О. Ярошенко [180], доходимо до 

твердження, що суть кейс-методу полягає в тому, що студентам пропонується 

певна проблема, змодельована професійна ситуація, яка передбачає плюралізм 

розв’язків та висновків; крім того, викладач надає необхідну джерельну базу, 

покликану допомогти у вирішенні цієї проблеми, зорієнтувати студентів, вказати 

їм шляхи і способи вирішення. 

Проблема в кейсі може бути задана декількома способами: помилково-

передана інформація (в цьому випадку завдання студента – реконструювати 
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відсутню інформацію, співвіднести її із заданою, виділити проблеми); наявність 

суперечностей в елементах ситуації (взаємодія між партнерами не узгоджується 

з ситуацією, від студентів потрібно змінити умови ситуації); лакунарна 

інформація (студентам необхідно знайти інформацію, якої бракує в зазначених 

віртуальних ресурсах) [114, с. 107; 267; 268]. Студенти знаходять рішення 

шляхом прочитання необхідної літератури, шляхом обговорень та дискусій. 

Викладач є свого роду організатором (тобто формує проблему, добирає 

матеріали, готує вправи та завдання, методичні вказівки до їх виконання), 

модератором (керує роботою студентів, тримає їхній інтерес до проблематики, 

що висвітлюється, керує дотриманням методичних інструкцій, повнотою та 

вичерпністю відповідей студентів, повнотою реалізації навчальних завдань; 

оцінює навчальні досягнення студентів). Таким чином, кейси виконують 

навчальну функцію (дозволяють формувати належні вміння в читанні та інших 

видах мовленнєвої діяльності), контролювальну (обговорення прочитаного, 

відповіді на питання дозволяють промоніторити ступінь опрацювання текстів), 

функцію забезпечення індивідуалізації в навчанні (кожен студент обирає власну 

траєкторію навчання). 

Відповідно, кейс-метод у формуванні англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів в умовах 

дистанційного навчання розуміємо як технологію навчання, яка охоплює 

методично організовані навчальні матеріали в межах поставленої проблеми, що 

симулює певну професійну ситуацію майбутнього менеджера і потребує 

вирішення (тексти для читання, довідникові джерела), які містять фахову 

інформацію, орієнтовані на самостійне читання з подальшим колективним 

обговоренням шляхів вирішення фахової проблеми на основі прочитаних джерел. 

Таким чином, Сase-study дозволяє максимально наблизити процес 

навчання з реальним життям, професійною діяльністю випускника, забезпечити 

органічний зв’язок теорії з практикою, створити умови для креативного 

вирішення фахових питань, для творчого використанні мовних засобів. 
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Особливість Сase-study як методу формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів полягає в тому, 

що студенти вирішують не безпосередні філологічні проблеми, а фахові, а 

іноземна мова є свого роду інструментом, засобом для вирішення проблеми: 

студенти використовують англомовні ресурси (джерела) в пошуках вирішення 

поставлених завдань, використовують іноземну мову в обговоренні, дискусіях, 

обґрунтуваннях. Тож Сase-study в межах нашого дослідження: 

- організовує текстові матеріали для читання, уможливлює здійснення 

добірки текстів, орієнтованих на застосування різних видів читання залежно від 

мети, що відображає процес реального фахового читання, 

- мотивує студентів до читання, добору фахової інформації, 

- мотивує студентів до продукування мовлення. 

- сприяє формуванню інших рис особистості: комунікабельності, вмінь 

аналізувати в короткі терміни великий обсяг невпорядкованої інформації та 

приймати рішення в умовах стресу і недостатньої інформації, лідерства, 

розвитку системи цінностей студентів, професійних позицій, життєвих 

установок, своєрідного професійного світовідчуття [142, с. 131; 265]. 

Отже, кейс-метод здатний забезпечити ефективні умови формування 

англомовної мовленнєвої компетентності в читанні, інтегрувати процес 

навчання читання з іншими видами мовленнєвої діяльності та зі здобуттям 

основного фаху менеджера. 

Сase-study реалізується в системі вправ і завдань. Тому цей метод 

інтегрується з методом вправляння, який передбачає організацію системи / 

підсистеми, комплексів, груп вправ і завдань відповідно до змісту 

компетентності, що формується, встановлення послідовності та ієрархії вправ і 

завдань, визначення їх типів. Метод вправляння покликаний забезпечити 

максимальну активність студентів у навчальному процесі, забезпечити міцність 

знань, навичок та вмінь. 

Услід за В. Плахотником, розрізняємо поняття вправи (як планомірно 

організованого повторного виконання дії (розумової або практичної) з метою її 
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засвоєння або підвищення якості [128, с. 382; 273].) та навчального завдання (як 

форми організації діяльності, що передбачає самостійне виконання студентом 

сукупності послідовних дій, спрямованих на досягнення певних цілей) [130, с. 4; 

134]. 

Отже, вправа передбачає певний дриллінг, тобто належну кількість 

повторень, доки дія не автоматизується (тобто не сформується навичка). 

Завдання ж орієнтовані на формування умінь та стратегій, проте їхній рівень та 

якість так само досягаються шляхом систематичних вправлянь. 

Вправи та завдання для навчання читання майбутніх менеджерів 

складають відповідну систему. 

Систему вправ розуміємо як «сукупність необхідних видів вправ, що 

виконуються в такій послідовності і в такій кількості, які враховують 

закономірності формування умінь і навичок у різних видах мовленнєвої 

діяльності в їх взаємодії і забезпечують максимально високий рівень оволодіння 

іноземною мовою в заданих умовах» [170, с. 59; 263]. 

Система вправ охоплює підсистеми, комплекси, групи вправ тощо 

(система вправ докладніше розписана в підрозділі 2.2). 

Для формування англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності в майбутніх менеджерів добираємо такі вправи / завдання (за 

класифікацією Н.Бориско та Н.Скляренко) [110, с. 183; 264]: 

- за спрямованістю на прийом або видачу інформації: рецептивні (читання 

текстів); рецептивно-продуктивні (обговорення прочитаного під час вирішення 

поставлених проблем); рецептивно-репродуктивні (для формування лексичних і 

граматичних навичок); 

- за комунікативністю: некомунікативні та умовно-комунікативні (для 

формування лексичних  граматичних навичок), комунікативні (читання текстів, 

обговорення проблем, порушених у текстах); 

- за вмотивованістю: усі завдання вмотивовані; 

- за рівнем керування діями студентів: з мінімальним керуванням 

(автономні) – завдання в автономному читанні текстів; з частковим керуванням 
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(напівавтономні) – завдання в обговоренні змісту прочитаного, обговорення 

поставлених проблем; 

- за наявністю / відсутністю опор: зі спеціально створеними опорами (під 

час читання: ключові слова, шрифтові виділення по тексту, анотації; під час 

обговорення – ключові слова, план, тези), з природними опорами (під час 

читання: таблиці, рисунки, графіки анотації, заголовок, підзаголовки); 

- за способом виконання: фронтальні (завдання виконують усі студенти); 

- за участю рідної мови – усі вправи одномовні; 

- за місцем виконання: аудиторні (обговорення прочитаного), дистанційні 

(читання текстів та опрацювання текстової інформації). 

Завдання покликані сформувати уміння та стратегії в читанні; створити 

умови інтегрування навчання мови (зокрема читання) з формуванням фахових 

компетентностей; забезпечити перехід до повної автономії в читанні, зокрема 

застосовувати необхідні стратегії досягнення комунікативної мети за здобуття 

необхідної фахової інформації; створити ситуації використання різних видів 

читання у професійній діяльності майбутніх менеджерів.  

Кожен кейс має містити певну кількість завдань у межах одного 

мікромодуля, який релевантний певній мікротемі й покликаний максимально 

повно вирішити низку завдань, які складають зміст компетентності в читанні, а 

також частково інших компетентностей, які складають комунікативну. 

Отже, формування у майбутніх менеджерів англомовної компетентності в 

читанні здійснюється на засадах комунікативного, компетентнісного та 

інтегративного підходів, на основі загальнодидактичних та методичних 

принципів (серед останніх принцип комунікативної спрямованості навчання, 

взаємодії функції і форми, автентичного характеру навчальних матеріалів, 

ситуативності, інформаційного розриву, інтегрованого навчання видів 

мовленнєвої діяльності та мовних аспектів, домінуючої ролі вправ), за 

допомогою методів Сase study та вправляння. 
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1.4. Електронний кейс як засіб формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів 

 

Сучасне впровадження нових освітніх технологій зумовлює необхідність 

розробки методики індивідуальної роботи студентів при вивченні кожної 

навчальної дисципліни, а також узагальненої і для майбутніх менеджерів тієї, чи 

іншої спеціальності. 

Ми вважаємо, що формування і розвиток готовності до професійної 

діяльності в майбутніх працівників сфери менеджменту буде продуктивним, 

якщо реалізувати нову технологію формування АПОК в ДЧ, яка передбачає 

наступні педагогічні умови: організацію процесу професійної підготовки 

студентів нелінгвістичного ЗВО, спрямованого на формування та розвиток 

професійної готовності майбутнього фахівця; створення особистісно 

орієнтованих взаємовідносин; використання віртуальних методів навчання із 

застосуванням нових освітньо-інформаційних технологій – дистанційного 

електронного кейсу. 

Вдосконалення системи підготовки спеціалістів сфери менеджменту має 

йти безперервно й динамічно, оскільки розвиток науки та суспільства, сфер 

міжнародної індустрії постійно вимагає від вищої школи вирішення нових, більш 

складних завдань, створення відповідних умов іншомовної професійної освіти й 

пошуку раціональних форм організації самостійної роботи студентів, яка містить 

планування, систему контролю і керування з боку викладача, що сприятиме 

підвищенню якості навчального процесу. 

Зростання швидкості в АПОДЧ відбувається за рахунок формування нових 

навичок обробки інформації шляхом організації ефективного процесу навчання 

засобами дистанційного електронного кейсу, що спирається на створення 

атмосфери співробітництва, доброзичливості і співпереживання у колективі, а 

також на поетапній системі навчання ДЧ з урахуванням індивідуальних 

особливостей тих, хто навчається [245, 247, 263]. Навчання прийомам АПОДЧ в 

електронному кейсі здійснюється за допомогою спеціальних вправ, що 
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забезпечують загальну активізацію здібностей сприйняття зорової інформації, 

поширення зони уваги (від окремих букв до обсягу всього абзацу і сторінок), 

відвернення уваги від мисленнєвого проголошення тексту, що читається, 

«уживання» в зміст тексту. 

Опанування означеними прийомами дає можливість раціонально й 

ефективно працювати з навчальними текстами [134, 186, 195]. Важливим 

показником, який забезпечує результативність такої самостійної роботи, ми 

вважаємо її спрямованість на розвиток професійної працездатності, 

психологічної усталеності й витривалості, формування професійного мислення, 

пам’яті, уваги, професійної відповідальності, об’єктивності, тобто всіх основних 

властивостей і якостей, що становлять основу професійних знань фахівця сфери 

менеджменту (див. докладніше 1.1). Серед цих якостей важливе значення має 

самостійність, яку студенти можуть проявити надалі під час проходження 

практики на виробництві. Адже, одночасно із виконанням програми практики 

студенти виконують самостійно індивідуальні завдання, які мають прикладне 

практичне значення і забезпечують одержання навичок творчої, науково-

дослідної роботи, збирають фактичний матеріал для виконання випускної 

роботи, обробки його на комп’ютері тощо. 

Відтак, з метою підвищення ефективності організації самостійної роботи 

майбутніх менеджерів ми вважаємо за доцільне: обов’язково ознайомлювати їх 

на початку семестру зі змістом цієї роботи; забезпечити узгодження термінів 

проведення окремих форм контролю самостійної роботи за підтримки 

дистанційного електронного кейсу; постійно оновлювати і підвищувати якість 

індивідуальних завдань з формування умінь та навичок АПОДЧ; поповнювати 

та постійно оновлювати фонд електронного кейсу, як сучасну мобільну базу для 

самостійної роботи майбутніх менеджерів. Перевагам та особливостям цього 

процесу й буде присвячено наш наступний підрозділ. 

Однією з форм організації самостійної роботи визначаємо електронне 

дистанційне навчання, яке в останні роки набуває поширення в різних закладах 

освіти України. Термін «дистанційне навчання» означає таку організацію 
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навчального процесу, при якій викладач розробляє навчальну програму, яка 

базується на самостійному навчанні студента [9, 49, 134, 275, 261]. Під 

електронними дистанційними технологіями розуміємо, услід за Є. Полат, освітні 

технології, які реалізуються в основному з застосуванням засобів інформатизації 

й телекомунікації, при опосередкованій або не повністю опосередкованій 

взаємодії тих, хто навчається, й педагогічного працівника [132, с. 12]. 

Електронне дистанційне навчання з’явилося ще на початку XX століття у вигляді 

заочного [9, 49, 188, 241]. 

Однак, згодом, коли з’явилися технології телекомунікацій, електронне 

дистанційне навчання стало позначати таку форму організації навчання, при якій 

взаємодія викладача і студентів, студентів між собою здійснюється на відстані й 

реалізується специфічними засобами кейсу, телекомунікацій (тобто Інтернет-

технологій), які застосовуються для доставки навчального матеріалу, його 

самостійного вивчення, діалогового обміну між викладачем і студентами [10, 

132, 261]. Ключовим поняттям і явищем дистанційного навчання (на відміну від 

заочного) є інтерактивність – постійна систематична взаємодія між викладачем 

і студентами та студентами між собою [132, с. 14; 181]. У навчанні іноземних 

мов така інтерактивність є вкрай важливою і передбачає постійну взаємодію 

учасників навчального процесу, яка відображається в актах і ситуаціях 

моделювання комунікації. 

У навчанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання реалізуються 

такі функції комунікативна (здійснюється за рахунок імітації в електронному 

засобі партнера по вербальної комунікації іноземною мовою, яка реалізується в 

формі діалогової взаємодії студента з комп’ютером); організаційно-стимулююча 

(комп’ютер виступає в якості технічної підтримки організації навчального 

процесу при реалізації дистанційного навчання); інформативна (зберігання і 

переробки великих обсягів інформації); тренувальна (формування міцних 

навичок та вмінь при навчанні іноземних мов); керуюча (наявність миттєвого 

зворотного зв’язку); контролювально-коригувальна (прийняття відповідей 

студентів, збереження отриманих результатів) [59, c. 191]. Отже, дистанційний 
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курс зданий забезпечити реалізацію основних цілей навчання іноземної мови у 

закладі вищої освіти, сприяти організації, тренуванню, керуванню, контролю та 

корекції знань, навичок та вмінь. 

Проте, в навчанні іноземних мов дистанційне навчання, на нашу думку, 

має і низку недоліків, зокрема: 

- відсутність живого контакту з людиною, що є найголовнішою 

передумовою комунікації, що може потім створювати бар’єри в очному 

спілкуванні; 

- під час читання текстів та виконання завдань студенти можуть 

користуватися сторонньою допомогою, а тому буде порушено принцип 

активності навчання, що суттєво вплине на рівень навченості студентів [49, 257]; 

- наразі в більшості закладів освіти немає економічних передумов, щоб 

викладач виходив на 1,5 години «у прямий ефір» зі студентами і вони разом 

могли обговорити зміст прочитаного, фахові проблеми тощо, тому реалізувати 

належним чином  післятекстовий етап роботи з текстами нам видається 

неможливим; 

- комп’ютер не зможе перевірити якість говоріння, миттєво та ситуативно 

стимулювати студента до говоріння; 

- комп’ютер не зможе ситуативно реагувати на помилки студентів, 

пов’язані з неправильним розумінням змісту прочитаного та визначати, чим вони 

спричинені. 

Зважаючи на переваги та недоліки дистанційного навчання іноземної мови 

(зокрема читання), вважаємо доцільним використовувати дистанційний 

електронний кейс в умовах змішаного навчання: тобто виконавчу частину кейсу 

(тобто самі завдання, орієнтовані на читання текстів) студенти виконують 

самостійно (дистанційно), а контролювально-коригувальну – в аудиторії.  

Спираючись на класифікацію технологій дистанційного навчання, 

запропоновану В. Шаровим: телевізійно-супутникова технологія (лекції та 

семінари здійснюються по супутникових каналах зв’язку), мережева технологія 

(використання комп’ютерних навчальних програм та електронних підручників, 
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які розміщуються на Інтернет-серверах закладу освіти), CD-технологія (або кейс-

технологія), навчальні матеріали подаються студентам на друкованих і 

мультимедійних носіях [33; 82; 171, с. 237; 257], останній вид технології 

дистанційного навчання вважаємо релевантним предметові нашого дослідження 

– формування компетентності в читанні засобами дистанційного електронного 

кейсу. CD-технологія передбачає змішану форму навчання – поєднання 

дистанційних форм роботи з очними.  

Електронний кейс уможливлює зручний і швидкий доступ студента до 

навчально-пізнавальних матеріалів кейсу, а також оперативне їх оновлення 

викладачем з огляду на сучасні тенденції як іншомовної освіти, так і майбутньої 

професійної діяльності студента [26, с. 17; 27; 28; 252]. На основі характеристик 

дистанційного навчання в цілому, визначаємо переваги електронного кейсу в 

навчанні англомовного читання майбутніх менеджерів [181, 243]: 

- гнучкість: студенти можуть обирати зручний для читання час, місце, 

темп, тривалість навчання (кожен може працювати з текстом стільки, скільки 

йому потрібно для того, щоб досягнути поставлені цілі); 

- модульність: електронний кейс містить тексти для читання, які складають 

відповідний змістовно-тематичний модуль, який орієнтований як на формування 

умінь читання, так і на формування інших комунікативних умінь, які слідують за 

читанням; у межах цього модуля мають бути представлені тематично однорідні 

тексти; 

- асинхронність: студенти можуть працювати з текстами у зручний для їх 

час [244, 256]; 

- рентабельність (економічна ефективність дистанційного навчання): ця 

особливість дозволяє забезпечувати пролонгацію аудиторного навчання – 

організовувати самостійну роботу студентів, а отже, не обмежуватися лише 

аудиторним навчанням, а давати студентам можливість працювати самостійно 

стільки, скільки достатньо для розвитку належних читацьких умінь та стратегій; 
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- соціальність [9, 49, 242, 249]: дистанційне навчання знімає соціальну 

напруженість, дискомфорт, який може бути спричинений повільним темпом 

читання та аналізу інформації, потребою у використанні зовнішніх ресурсів; 

До переваг дистанційного електронного кейсу варто додати: 

- диференціювання навчальних матеріалів (добір текстів відповідно до 

рівня навченості, темпу роботи, рівня автономності студентів, відповідно до 

мети та виду читання); 

- можливість оновлення текстів для читання (залежно від умов сьогодення, 

від потреб та інтересів студентів); 

- забезпечення умов для самоконтролю розуміння змісту прочитаного за 

допомогою створення відповідних ключів; 

- створює умови для самоосвіти, самонавчання, для формування 

навчальних стратегій, пов’язаних з організацією навчання в цілому та читанням 

фахової літератури. 

Сутність навчальних завдань кейсу в межах психолінгвістичних та 

лінгвістичних передумов організації навчального процесу майбутнього 

менеджера полягають у наступному: а) набуття навичок використання 

автентичного теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем; 

б) формування навичок оцінювання ситуації з фаху, вибір та організацію пошуку 

основної інформації в автентичному ТФ; в) вироблення вмінь формулювати 

питання і запити; г) вироблення умінь розробляти багатоваріантні підходи до 

реалізації плану дії; д) формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах 

невизначеності; е) формування навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, 

прогнозування способів розвитку ситуацій; є) формуванні вмінь та навичок 

конструктивної критики. 

Теоретичні засади застосування кейсу як сучасної педагогічної технології 

у навчальному процесі розкрито у працях М. Бажіної [17], О. Бігич [24], 

О. Метьолкіної [109], Ю. Дегтярьової [61], Я.Окопної [122, 123], М. Клюєвої 

[85], О. Сидоренко [143], Ю. Сурміна [151], Ю. Трикашної [157]. 
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Також, в основу розробки структури електронного кейсу покладено 

інтерактивну методику, що набула популярності у Великобританії, США, 

Німеччини, Данії та інших країнах стала Case-study (кейс-метод, метод аналізу 

ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. Едейем та 

К. Єйтс [61, 174, 238, 239]. Саме їй у світової практиці відводиться важливе місце 

для вирішення сучасних проблем у навчанні. 

В основу формування АПОК в ДЧ засобами електронного кейсу нами було 

покладено концепції розвитку розумових здібностей майбутнього працівника 

сфери менеджменту (див. докладніше 1.2). 

Психолінгвістичною та лінгвістичною передумовами застосування 

електронного кейсу є використання конкретних випадків (ситуацій 

відображених в наукових та публіцистичних статтях,  текстах звітів та угод – 

укладену систему завдань з цими текстами ми називаємо «кейсами») для 

спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного 

розділу навчання дисципліни «Англійська мова». 

Розроблені електронні кейси для навчання читання англійською мовою 

майбутніх менеджерів являють собою певні навчальні комплекси, які розбиті 

на окремі змістовно-тематичні модулі. 

Кожен модуль містить поставлену проблему (чи кілька проблем, 

пов’язаних між собою), яка моделює ситуацію професійної діяльності 

майбутнього менеджера, яка не має однозначного розв’язання й мотивує 

студентів до дискусії; низку текстів (організованих у завдання), призначених для 

формування умінь та стратегій в різних видах читання фахових текстів 

(ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з метою добору інформації, 

необхідної для вирішення цієї проблеми. 

У межах одного модуля складається кейс, який має обов’язкову частину 

(тобто тексти, які підлягають обов’язковому прочитанню) та варіативну частину, 

яку складають тексти різного рівня складності та обсягу, які відповідають 

індивідуальним особливостям студентів. 
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До обов’язкової частини належать тексти для пошукового та 

ознайомлювального читання, які не потребують розуміння усього змісту. 

До варіативної частини належать тексти, призначені для вивчаючого 

читання, однак їхній обсяг, лексичні одиниці, синтаксичні конструкції, фахові 

поняття та засоби їх вербалізації різняться за рівнем складності (у межах А2 – 

В1+); сам зміст фахової інформації теж є різним з урахуванням того, що в групах 

навчаються студенти, які не мають профільну середню освіту і які мають. 

Матеріали кейсу складені на електронному носії інформації й передаються 

викладачем через електронну пошту, викладаються на особистій сторінці 

викладача в Інтернеті, передаються через CD тощо. 

Моніторинг якості виконання завдань електронного кейсу проходить у три 

етапи:  

- перевірка виконаних самостійно завдань за ключем, наданим викладачем; 

- надсилання виконаних завдань викладачеві (через засоби Інтернету); 

- обговорення поставленої проблеми в аудиторії (на основі прочитаних 

текстів). 

За ключем вважаємо доцільним перевіряти завдання з вибірковими 

відповідями, укладеними у формі тестів та орієнтованих на самоперевірку та 

самооцінку рівня готовності до читання (перевірка знання ключових лексичних 

одиниць, пресупозиційних знань; після самоперевірки студенти здійснюють 

само пошук необхідної інформації або звертаються за допомогою до викладача), 

рівня розуміння ключової інформації текстів (ці завдання мотивують до 

повторного перечитування текстів та заглиблення в їхній зміст). 

У разі, якщо студент не може вирішити самостійно завдання, він через 

пошту звертається за допомогою викладача. 

Викладацьку перевірку варто застосовувати до завдань з конструйованою 

відповіддю (тим самим забезпечується інтерактивність з викладачем). 

Конструйована відповідь застосовується у вигляді розгорнутих відповідей на 

питання до тексту, переказу змісту тексту / текстів, визначення ключових 

елементів тексту. 
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Обговорення поставленої проблеми в аудиторії орієнтоване на перевірку 

глибини та повноти розуміння, використання повноти та достатності 

використання різноманітних стратегій читання залежно від мети. 

Це обговорення інтегрує навчання читання з іншими видами мовленнєвої 

діяльності й забезпечує інтерактивність з викладачем та студентами. 

Релевантність застосування засобів електронного кейсу полягає в тому, що 

він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також 

вдало суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є 

діяльним і ефективним в реалізації сучасних завдань системи іншомовної освіти 

в нелінгвістичному ВНЗ. 

Услід за М.Клюєвою, визначаємо у кейсах шість структурних частин: 

1. Сюжетна. 2. Інформаційна. 3. Методична. 4. Резюмуюча. 5. Тренінгова. 

6. Рефлексивна [85, с. 92 – 94]. 

Сюжетна частина тексту охоплює загальний опис ситуації, певну 

пресупозицію подій, які відбувалися, суть проблеми [82, 240, 241]. 

Текстові матеріали, які містять додаткову інформацію про описувану 

ситуацію (коментарі, словникові статті, документи). 

Інформаційна частина містить інформаційні тексти, які орієнтовані на 

вирішення поставленої проблеми, тексти, які містять фахову інформацію, а 

також лінгвістичну – особливості вербалізації понять та явищ менеджменту [18, 

237, 238]. 

Методична частина охоплює безпосередньо методику навчання читання 

(етапність у виконанні завдань, формулювання інструкцій до завдань, що 

сприяють виконанню саме тих дій, які необхідні для досягнення навчальних 

цілей, організація завдань для самоконтролю та контролю, розміщення текстів, 

які відповідають принципам комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та 

інтегративного підходу до навчання). 

Резюмуюча частина містить певний алгоритм дій, які необхідно 

проробити, щоб успішно вирішити поставлену проблему (тобто, на якому етапі 
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слід прочитати додаткову літературу, в якій послідовності необхідно читати 

тексти, як треба добирати інформацію, які стратегії читання слід застосовувати 

для оптимального досягнення комунікативних цілей читання, послідовність 

моніторингових заходів з боку викладача) [232, 236]. 

Тренінгова частина передбачає безпосереднє виконання завдань на читання 

текстів, добір і фіксація необхідної для подальшого обговорення інформації; 

обговорення поставленої проблеми в аудиторії. 

Рефлексивна частина містить запитання, які допомагають здійснити 

самоаналіз результатів  свого навчання, рівень компетентності в читанні, ключі 

до відповідей. 

Отже, електронний кейс для навчання читання англійською мовою 

майбутніх менеджерів як засіб навчання охоплює сукупність тематично та 

методично організованих текстів на читання, пов’язаних однією проблемою та 

орієнтовані на її вирішення, які передаються студентам в електронному форматі 

з забезпеченням функції зворотного зв’язку через мережу Інтернет. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

Аналіз наукових джерел з мовної освіти майбутніх менеджерів, 

навчальних програм дав можливість зробити окремі висновки: 

1. Встановлено, що серед багатьох функцій менеджер повинен бути 

збирачем інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище, бути основною 

інформаційною ланкою зв’язку організації з оточенням, знати особливості мов 

та культур різних країн, уміти розуміти цінності культури, уміти виявляти й 

вирішувати проблемні ситуації, досліджувати ринок, виявляти конкурентів, 

конкурентні переваги, слабкі і сильні сторони підприємства, має набувати 

іноземного досвіду в своїй професійній діяльності. 

Тому, компетентність в іншомовному читанні є важливою складової 

підготовки майбутнього менеджера. 
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Уточнено поняття «компетентність в англомовному читанні майбутніх 

менеджерів», яку визначено як систему екстралінгвальних та лінгвальних знань, 

мовленнєвих навичок та читацьких умінь і стратегій, які зумовлюють здатність 

та готовність читати фахові тексти (відповідних стилів та жанрів) з реалізацією 

різних комунікативних цілей (ознайомлення з джерелом, пошук необхідної 

інформації, детальне розуміння потрібної інформації), які відповідають 

ситуаціям фахової діяльності. 

Встановлено основні компоненти компетентності в англомовному читанні 

майбутніх менеджерів: екстралінгвальні фахові знання з різних галузей 

менеджменту; лінгвальні (лексичні, граматичні) знання (мовних особливостей 

різногалузевих англомовних текстів з менеджменту); мовленнєві англомовні 

рецептивні лексичні, граматичні навички; уміння читання відповідно до 

комунікативних цілей читання, стратегії читання, здатність та готовність 

автономного читання англомовних фахових текстів з метою пошуку, аналізу, 

обробки необхідної навчальної та фахової інформації з менеджменту. 

2. Окреслено лінгвістичні особливості навчання майбутніх менеджерів 

читання фахових текстів. Аналіз наукової літератури дав можливість виділити 

чотири групи економічних текстів: тексти загальноекономічної спрямованості 

(публіцистичні статті), наукові економічні тексти (наукові статті), навчальні 

економічні тексти (науково-навчальні статті) з інформативною функцією; тексти 

професійної економічної діяльності (різного роду документація) з інформативно-

регулятивною функцією. 

Жанрово-стильове розмаїття текстів визначає розмаїття мовних засобів, 

зокрема лексичних і граматичних, які складають онову для навчання читання цих 

текстів. 

3. Обґрунтовано, що методика формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

дистанційного електронного кейсу здійснюється на засадах комунікативно-

діяльнісного, компетентнісного та інтегративного підходів, на основі 

загальнодидактичних та методичних принципів (серед останніх принцип 
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комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву, інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та мовних 

аспектів, домінуючої ролі вправ), за допомогою методів Сase-study та 

вправляння. 

4. Визначено, що дистанційне навчання є однією з форм організації 

самостійної роботи студентів і передбачає взаємодію викладача і студентів, 

студентів між собою, здійснюється на відстані та має інтерактивність – постійну 

взаємодію учасників навчального процесу. 

У навчанні читання майбутніх менеджерів визначено доцільність 

електронного кейсу (CD), який передбачає змішану форму навчання – поєднання 

дистанційних форм роботи з очними. 

Розроблено структуру електронного кейсу як засобу навчання читання 

англійською мовою майбутніх менеджерів: яка являє собою певні навчальні 

комплекси, що розбиті на окремі змістовно-тематичні модулі; кожен модуль 

містить поставлену проблему (чи кілька проблем, пов’язаних між собою), яка 

моделює ситуацію професійної діяльності майбутнього менеджера, яка не має 

однозначного розв’язання й мотивує студентів до дискусії; низку текстів 

(організованих у завдання), призначених для формування умінь та стратегій в 

різних видах читання фахових текстів (ознайомлювального, пошукового, 

вивчаючого) з метою добору інформації, необхідної для вирішення цієї 

проблеми. 

Результати дослідження Розділу 1 опубліковані в статтях [41, 42, 92 – 97, 

271]. 
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РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 

 

У Розділі 2 обґрунтовано критерії добору та відібрано тексти для навчання 

читання майбутніх менеджерів; розроблено систему завдань для формування у 

майбутніх менеджерів англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності засобами електронного кейсу, а також створено модель 

авторської методики. 

 

2.1. Відбір матеріалів з фаху для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів 

 

Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

читанні майбутніх менеджерів потребує здійснення ретельного добору текстів, 

яке здійснюється на основі відповідних критеріїв. Науковці по-різному 

визначають ключові цілі навчання читання: першорядність глобального 

розуміння прочитаного, а не деталей [152, с. 78], повне розуміння  (повний 

ступінь збігу інваріантного тексту, що моделюється у свідомості читача, із 

системою мовних і семантичних орієнтирів, поданих у тексті автором) [19, с. 17; 

234; 235], оглядове читання, яким ми найчастіше оперуємо [258, с. 188; 229; 232]. 

На нашу думку, майбутні менеджери повинні набути умінь та стратегій 

вивчаючого, пошукового та ознайомлювального читання, а відтак, слід добирати 

тексти для всіх перелічених видів читання. 

Добір текстів здійснюємо на основі принципу необхідності і достатності 

змісту текстів для досягнення поставленої мети навчання, тобто тексти повинні 

забезпечувати володіння мовою в рамках поставленої мети, та принципу 

доступності змісту навчання для його засвоєння [150]. Означені принципи 

реалізується за допомогою критеріїв. За словником методичних термінів під 
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редакцією Е. Азімова, критерій відбору – це правило відбору [3, с. 127, 230, 231]. 

Услід за Н. Жовтюк, критеріями відбору фахових текстів розуміємо вимоги до 

навчального матеріалу, що оцінюють його на предмет доцільності використання 

у навчальному процесі відповідно до поставленої мети навчання [67, с. 119; 228, 

233]. Критерії добору повинні орієнтуватися на лінгвальні,  екстралінгвальні, 

інформаційні, стилістичні, жанрово-композиційні особливості текстів, їхню 

фахову цінність. 

Під час добору текстів для навчання читання майбутніх менеджерів 

орієнтуємося на наступні фактори, виділені О. Бирюк [22, с. 65]: 

1) мета навчання – формування АПОК в читанні фахових текстів; 

2) умови організації навчання та форми роботи (самостійна / групова, 

аудиторна / позааудиторна) засобами електронного кейсу; 

3) вимоги типової «Програми з англійської мови для професійного 

спілкування» та відповідних навчальних програм: 

а) щодо рівня сформованості у студентів другого року навчання – 

майбутніх менеджерів – рецептивних навичок та вмінь читання [224, 226, 227]; 

б) щодо змісту тематичних блоків дистанційного веб-кейсу для другого 

року навчання; 

в) щодо стильової та жанрової різноманітності автентичних навчальних 

матеріалів. 

Поділяючи висновки С.Вавіліної [40, с. 111–112] та С.Берардо [186, c. 63], 

вважаємо, що у виборі автентичних текстів для навчання читання слід 

керуватися такими вимогами: 

1) придатності та відповідності змісту навчання (suitability of content) – 

фаховий текст має відповідати тим типам текстів, який майбутній менеджер буде 

зустрічати за межами навчальної аудиторії, тобто в реальному професійному 

середовищі; дібрані тексти повинні інтегруватися в цілісний курс іноземної 

мови, відповідати тим комунікативним ситуаціям, навколо яких здійснюється 

формування мікромодуля; зміст текстів має слугувати інформаційним джерелом 
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для студентів, поєднуватися з фаховими дисциплінами підготовки майбутніх 

менеджерів; 

2) перспективності вивчення (exploitability) – тексти повинні бути 

орієнтовані на формування автономності, тобто здатності та готовності 

застосовувати уміння та стратегії читання, визначення потреб та комунікативних 

цілей читанняьв умовах професійної діяльності, без стороннього управління; 

3) легкості для читання (readability) – дібрані тексти повинні відповідати 

рівню здатності та готовності студентів до їх читання, вони, з одного боку, не 

повинні бути занадто важкими, проте. З іншого боку, повинні містити нову 

інформацію, нову лексику, нові мовні звороти, тобто мати певну новизну, 

завдяки якій і відбувається прогрес у навчанні мови в цілому та читання зокрема; 

4) презентації (presentation) – дібраний текст повинен бути представлені 

так, щоб студенти мали легкий доступ до них (достатній розмір шрифту, якісний 

друк, поділ на абзаци, шрифтові виділення, мінімальні затрати часу для його 

пошуку): саме презентаційність тексту може, на нашу думку, забезпечити 

електронний кейс [181, 182, 221, 222]. 

Одиницями добору визначаємо змістовно цілісні, зв’язні, смислово та 

змістовно завершені, прагматичні, інформативні фахові тексти.  

Зв’язність тексту полягає в тому, що текст складається з взаємозалежних 

частин. Когерентність, або цілісність – співвіднесення тексту з одним об’єктом, 

що  формує зміст тексту і виявляється в єдності теми). Безперервність дозволяє 

читачеві залучати для розуміння текстового матеріалу свої фонові знання. 

Завершеність виявляється в усвідомленні змісту, формулюванні висновків, 

оцінки. Наявність прагматичної установки полягає у прояві реакції читача на 

прочитане. Інформативність (як актуальність і новизна інформації для читача) 

[140, 141, 181, 182]. 

Зупинимося більш детально на критеріях добору текстів. 

Проаналізувавши низку наукових праць (Г. Барабанова [19], Ю. Безвін [20], 

І. Задорожна [71], І. Корейба [87], О. Малюга [105], О. Петращук [129; 250; 251], 

Ю. Романюк [137], Т. Сєрова [140], О. Тарнопольский [152; 263] та ін.), а також 
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взявши до уваги зміст компетентності в читанні майбутніх менеджерів, 

навчальні можливості електронного кейсу як засобу навчання, було встановлено, 

що найбільш релевантними в межах предмету нашого дослідження є критерії: 

професійної спрямованості / урахування міждисциплінарних зв’язків, 

автентичності, інформативності, новизни інформації, різноманітності типів 

та жанрів текстів, співвіднесеності текстів з видами читання, відповідності 

комунікативним потребам. 

Тематична спрямованість відібраних текстів, як зазначає 

О. Тарнопольський, повинна бути адекватною тому матеріалу, що 

використовується в потенційних сферах реальної комунікації, відповідати 

професійним інтересам студента. Для підсилення цінності цього матеріалу у 

пізнавальному та навчальному планах слід ураховувати, крім професійної 

спрямованості, ще й інші аспекти діяльності студентів – пізнавальний, 

загальнокультурний [152, с. 72; 220; 221; 263]. Критерій професійної 

спрямованості / урахування міждисциплінарних зв’язків передбачає добір 

текстів, які містять фахову інформацію, відображають специфіку майбутнього 

фаху, пов’язані з фаховими дисциплінами підготовки майбутніх менеджерів. 

Проаналізувавши бакалаврські програми підготовки майбутніх менеджерів КНУ 

імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна, Державного університету 

«Житомирська політехніка», ми встановили дисципліни, які є основними у 

підготовці майбутніх менеджерів. Відповідно до цих дисциплін, було 

встановлено тематику фахових текстів: історія економіки та економічної думки; 

економіка підприємства (структура та управління підприємством, організація 

виробництва і забезпечення якості  продукції); макроекономіка (ринок праці, 

економічна динаміка); менеджмент (методи обґрунтування управлінських 

рішень, мотивація, лідерство); маркетинг (маркетингова політика продажу, 

сучасні проблеми маркетингу); гроші та кредит (сутність і функції грошей, 

комерційні банки), інфобізнес (планування підприємницької діяльності та 

презентація фірми, що створюється). Завдяки переліченій тематиці текстів 
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навчання іноземної мови матиме інтегративний міждисциплінарний характер, 

що сприятиме комплексному формуванню майбутнього фахівця з менеджменту.  

Відповідно до критерію автентичності, добору підлягають автентичні 

тексти, які повинні бути автентичним дискурсом, який передбачає зв’язок тексту 

з прагматичною ситуацією, яка визначає вибір лінгвістичних засобів для 

вирішення завдань комунікації. Дискурсивна автентичність тексту передбачає 

наявність структурних характеристик, природність лексико-граматичних 

засобів, ситуативну адекватність слововживання [112, 182, 183, 216]. 

Автентичними визначаємо тексти, які є реальним продуктом носіїв мови і не 

призначені для навчальних цілей, не адаптовані для потреб учнів, мають 

природне лексичне наповнення і граматичні форми, адекватно вжиті мовні 

засоби, відповідають лінгвістичним нормам мови, які прийняті в певному 

мовному середовищі [3, c. 34; 165, с. 191; 215, c. 146; 217]; тексти, які створені 

для носіїв мови [140, с. 148; 218, 219]. Отже, автентичні тексти повинні мати 

композицію, функціональність, інформативність, містити мовні засоби, – які 

забезпечують адекватне розуміння тексту носіями мови, а також занурення 

студентів у реальне мовне середовище. 

На основі рис автентичності, виділених О. Ігумновою [76, с. 4]: 

структурна автентичність природний зв’язок синтаксичних одиниць на рівні 

речення, надфразової єдності, тексту, композиційний зв’язок (структурних 

компонентів тексту відповідно до його жанру, стилю, функціонального типу 

мовлення); ситуативна автентичність (збереженням жанрової характеристики 

тексту, відповідність тексту певним ситуаціям комунікативно-фахової 

взаємодії); функціонально-прагматична автентичність (наявність мовних 

одиниць, які відповідають жанрово-стилістичним особливостям типових текстів; 

текст має здатність функціонувати в правовому просторі як комунікативно-

інформаційна одиниця; для досягнення комунікативної цілі використовуються 

адекватні мовні засоби); інформативна автентичність (текст є носієм і джерелом 

фахової інформації, яка має актуальність, фахову цінність, новизну) [18, 214, 

215]. 
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Відповідно до критеріїв інформативності  та новизни інформації, добору 

та читанню підлягають тексти, які містять інформацію, корисну і важливу для 

здобуття освіти майбутнім менеджером, які відображають стан проблеми за 

останні роки, подають ретроспективний аналіз певного поняття, явища, процесу. 

Завдяки цьому студентам вдається критично осмислювати факти і процеси, 

збагачуючи власний досвід. 

Тексту властива інформаційна насиченість (як загальна кількість 

інформаціі, закладеної автором) та інформативність (яка передбачає його 

новизну, користь для читача) [138, с. 987; 213 – 215]. 

Інформативність та новизну, услід за С. Вавіліною [40], розглядаємо 

інтегровано: інформативним є те нове, що міститься в повідомленні для 

конкретного реципієнта. Новизну та інформативність тексту встановлюємо там, 

де відоме стає новим, включаючись у певну систему до того невідомих і тому 

інформативних зв’язків. Таким чином одне й те саме повідомлення може бути 

новим та інформативним для одного читача та позбавленим цієї якості – для 

іншого. Таким чином, дібрані тексти за змістом повинні, з одного боку, збігатися 

з фаховими дисциплінами, які паралельно вивчаються студентами, а з іншого, 

містити інформацію, яка не дублюється з профільними дисциплінами. В 

основному, це інформація, пов’язана з країною мова якої вивчається. 

У дібраних текстах має домінувати змістовно-фактуальна інформація, 

тобто факти, процеси, які відбувалися, відбуваються або будуть відбуватися в 

навколишньому світі, реальному або уявному. Ця інформація завжди 

експлікована, виражена вербально – мовними одиницями в їх прямих значеннях. 

Змістовно-смислова структура змістовно-фактуальної інформації може бути 

зведена до формули «коли – де – що сталося», компоненти якої виражені 

темпоральними і локальними конкретизаторами [90, с. 88; 211]. Однак, разом з 

тим, тексти повинні мати і підтекстову інформацію, зокрема виражену локально 

(тобто окремими лексичними та лексико-фразеологічними одиницями, що 

позначають фахові поняття), тим самим забезпечуючи мовну новизну та мовну 

інформативність тексту [211, 212]. 
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Під час відбору автентичних текстів ми брали до уваги той факт, що 

розуміння інформації професійно орієнтованих текстів залежить від 

професійного тезауруса майбутнього менеджера-міжнародника, й розуміння 

буде можливе лише за умови наявності певної кількості спільної (для автора та 

реципієнта) інформації щодо конкретної проблеми [205, 209, 210]. Наявність 

такого загального фонду професійних знань є обов’язковою умовою успішного 

розуміння тексту. Чим вищий ступінь співпадіння тезаурусів автора та читача, 

тим вищим є рівень розуміння реципієнтом інформації, закладеної у тексті [207, 

208]. 

Такий критерій, як різноманітність типів та жанрів текстів, 

зумовлюється наведеними вище принципами професійної спрямованості та 

урахування міждисциплінарних зв’язків. Методика навчання англійської мови 

професійного спрямування повинна максимально враховувати специфіку 

спеціальності, яка визначає особливий формат текстів, що складають один із 

компонентів предметного аспекту навчання. Означений критерій вимагає 

узгодженого використання лінгвістичних особливостей літератури й усного 

спілкування за фахом іноземною мовою. Він (критерій) істотно впливає на відбір 

спеціальної літератури для навчання читання, на послідовність включення різних 

її видів в навчальний процес. Цей критерій передбачає відбір текстів в рамках 

певних функціональних стилів і відповідних їм жанрів, що функціонують в 

конкретних професійних сферах та мікросферах спілкування в реальній 

іншомовній комунікації. Відповідно до цього критерію, добору підлягають 

тексти, які найчастіше зустрічаються в практиці майбутнього менеджера – 

наукові статті, публіцистичні статті, угоди, звіти. Саме ці жанри містять фахово 

важливу інформацію, мотивують студентів до дискусій, обговорень тощо. 

Процес читання є складним, багатокомпонентним, оскільки для розуміння 

й аналізу інформації тексту студент повинен використовувати знання граматики 

іноземної мови, вміти визначити тему, задум автора, застосувати компенсаторні 

уміння, користуючись контекстом. 
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Крім підтримки і вдосконалення логіко-смислових і когнітивних умінь 

студентів, читання з точки зору методики виступає в якості основи для розвитку 

продуктивних навичок іноземної мови, а саме говоріння і письма. [54, с. 60; 206, 

207]. 

Принцип відповідності комунікативним потребам тих, хто навчається, 

їхньому інтелектуальному рівню та інтересам в ситуації професійно 

орієнтованого навчання означає передусім те, що добір текстів має відбуватися 

на основі аналізу професійних потреб майбутніх менеджерів та на рівні 

комунікативного аспекту цього змісту. Врахування інтересів майбутніх 

працівників сфери міжнародного менеджменту сприятиме посиленню мотивації 

та підвищенню ефективності всього процесу навчання [87, с. 80]. 

Відповідно до цього критерію, добору підлягають тексти, які забезпечують 

інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої діяльності, зокрема 

читанням та письмом. Тому зміст та тематика текстів має збігатися з ситуаціями 

продуктивного мовлення, має бути фактичним та мовно-мовленнєвим 

матеріалом для продуктивного мовлення. 

Критерій співвіднесеності текстів з видами читання. Для того, щоб 

навчання різних видів читання було ефективним, вважаємо доцільним добирати 

тексти відповідно до виду читання. За цим критерієм необхідно враховувати: 

- обсяг тексту,  

- співвіднесення знайомої / незнайомої лексики, 

- оформлення (наявність лінгвальних та екстралінгвальних опорно-

ключових елементів), 

- концентрація важливої та другорядної інформації. 

Так, для навчання ознайомлювального читання потрібно добирати 

тексти: 

- обсягом близько 700-760 слів (з розрахунку, що студенти читають 180-

190 слів за хвилину, тобто близько 4 хв.); 

- кількість знайомої лексики (а також обсяг розуміння) має складати 70-

75%; 
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- наявність заголовку, підзаголовків, ключових слів, анотації, текстових 

виділень, нумерації, вступу, висновків з метою прогнозування змісту та 

основних інформаційних блоків тексту, наявність екстралінгвальних опор 

(графіків, таблиць, діаграм); 

- першорядна інформація повинна бути доступною (тобто позначатися 

лексичними засобами, які студенти знають), добре структурованою, складати 

змістове ядро тексту.  

Для навчання пошукового читання потрібно добирати тексти: 

- обсягом близько 1600-2000 слів (з розрахунку, що студенти читають 400-

500 слів за хвилину, тобто близько 4 хв.); 

- кількість знайомої лексики має складати 40-50% (це вивчена лексика, яка 

співвідноситься з пошукуванню інформацією); 

- наявність заголовку, підзаголовків, ключових слів, анотації, текстових 

виділень, нумерації, вступу, висновків з метою прогнозування змісту та 

основних інформаційних блоків тексту, наявність екстралінгвальних опор 

(графіків, таблиць, діаграм); 

- інформація, яка підлягає пошуку має бути доступною (через лексичні 

засоби), репрезентована в кількох фрагментах змісту (тобто не сконцентрована в 

одному абзаці). 

Для навчання вивчаючого читання потрібно добирати тексти: 

- обсягом близько 200-240 слів (з розрахунку, що студенти читають 50-60 

слів за хвилину, тобто близько 4 хв.); 

- кількість знайомої лексики має бути максимальною (проте з метою 

забезпечення інформативності та новизни тексту вважаємо доцільним добирати 

такі тексти, які містять близько 10-15 нових слів); 

- наявність екстралінгвальних елементів (таблиць, графіків, діаграм, 

рисунків), які потребують ґрунтовного аналізу; 

- наявність фразеологічних одиниць (на яких слід закцентувати увагу та 

запам’ятати). 



93 

 

Добір текстів за виділеними критеріями передбачає визначення джерел 

добору. Зважаючи на ключові критерії добору, визначаємо такі джерела добору: 

- наукові журнали з менеджменту (для добору наукових статей):  

Modern Science – Moderní věda (URL: http://sried.in.ua/nauchnye-

zhurnaly/modern-science);  

Economics & Working Capital (URL: http://eworkcapital.com/);  

Polgári Szemle (URL: http://sried.in.ua/nauchnye-zhurnaly/polgari-szemle);  

GISAP: Economics, Jurisprudence and Management (URL: 

https://journals.gisap.eu/index.php/EcoJuris/about); 

- аналітичні публіцистичні статті (для добору публіцистичних статей):  

Office for National Statistics (URL: 

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/fivef

actsabouttheukservicesector/2016-09-29);  

BBC NEWS (URL: https://www.bbc.com/news/business-47168866 );  

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (URL: 

http://www.oecd.org/); FINANCIAL TIMES (URL: https://www.ft.com/); 

- автентичні документи підприємств (звіти та угоди):  

Net Lawman (Url: https://www.netlawman.co.uk/); 

Chron (URL: https://smallbusiness.chron.com/5-types-business-documents-

22842.html);  

Official website of the European Union (URL: https://europa.eu/european-

union/documents-publications/official-documents_en). 

Означена джерельна база дозволяє дібрати змістовно цілісні, зв’язні, 

смислово та змістовно завершені тексти, які є автентичними, професійно 

спрямованими (за фахом менеджменту), цінні в плані інформаційної 

насиченості, різноманітні за жанром, релевантні для навчання 

ознайомлювального, вивчаючого та пошукового читання, відповідні 

комунікативним потребам та ситуаціям майбутніх менеджерів. 

 

http://sried.in.ua/nauchnye-zhurnaly/modern-science
http://sried.in.ua/nauchnye-zhurnaly/modern-science
http://eworkcapital.com/
http://sried.in.ua/nauchnye-zhurnaly/polgari-szemle
http://www.oecd.org/
https://www.netlawman.co.uk/
https://smallbusiness.chron.com/5-types-business-documents-22842.html
https://smallbusiness.chron.com/5-types-business-documents-22842.html
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2.2. Система завдань для формування у майбутніх менеджерів 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності засобами 

електронного кейсу 

 

Методика навчання мовних аспектів та видів мовленнєвої діяльності 

імплементується в навчальний процес за допомогою системи (підсистеми) вправ 

і завдань. Тому наступним етапом нашого дослідження є розробка організованої 

в електронні кейси системи завдань для формування у майбутніх менеджерів 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності. 

У контексті нашого дослідження для формування АПОК в читанні 

автентичних ТФ ми використовуємо навчальні стратегії читання в поєднанні з 

комунікативними: вони взаємодіють між собою, доповнюючи одна одну. Це 

поєднання є раціональним і, як довели результати післяекспериментальних зрізів 

(див. докладно підрозділи 3.1. – 3.2), почергова зміна однієї стратегії іншою 

зміцнює єдність психічних процесів аналізу та синтезу, що лежать в основі 

читання й сприяють покращенню вивчаючого виду читання автентичних ТФ в 

цілому. Без використання цих стратегій будь-яка інформаційно-аналітична 

робота є малоефективною [13, 27, 271, 272]. 

Нині набуто значного досвіду в укладанні системи вправ та завдань для 

навчання читання: розроблено типи та види вправ, обґрунтовано та доведено 

етапність у їх використанні, складено методичні вимоги до систем вправ і 

завдань у цілому та окремої вправи / завдання зокрема. Однак варто зауважити, 

що система вправ для навчання читання майбутніх менеджерів, організована в 

електронні кейси.  

У нашому дослідженні, услід за В. Плахотником [130], розмежовуємо 

поняття «вправи» як багаторазове виконання окремих операцій, дій або 

діяльності з метою оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю 

або її компонентами [130; 110, с. 181] та навчального завдання, яке визначено  як 

самостійне виконання студентом сукупності послідовних дій, спрямованих на 

досягнення певних цілей [130, с. 4]. Завдання не передбачає виконання 
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однотипних дій. Воно охоплює унікальний алгоритм дій. Тому, вважаємо 

доцільним вправи використовувати у процесі формування мовленнєвих навичок, 

а завдання – для формування комунікативних умінь. А отже, навчання читання 

як виду мовленнєвої діяльності (не техніки) майбутніх менеджерів за допомогою 

дистанційного кейсу передбачає розроблення системи завдань [27, 206]. 

Відмінність вправи і завдання, окрім одноразовості / багаторазовості 

повторення певних дій, вбачаємо в таких факторах: 

- виконання завдання може бути варіативним, передбачає і вимагає 

креативності, 

- в організації завдання відсутній зразок виконання; 

- під час виконання завдання студент вільний у виборі та опрацюванні 

інформаційних джерел, адекватних його рівню підготовки, інтересам тощо. 

Однак, які вправа, завдання повинне мати інструкцію (інструкція до 

завдання часто є більш об’ємною, ніж до вправи), виконання завдання 

(сукупність дій), контроль виконаного завдання [6; 110, с. 64; 130, с. 5; 184; 205, 

206]. 

Навчання майбутніх менеджерів іноземної мови орієнтоване на 

формування низки компетентностей, у тому числі й читацької. Компетентність 

же, як зазначалося в попередніх розділах, передбачає певний ступінь 

самостійності та рефлексії, які й слугують «пусковим механізмом» фахової 

автономії, самооцінки, готовності до самоосвіти, до соціальних та виробничих 

змін.  Тому студенти повинні набути не лише окремих навичок та вмінь, а певних 

алгоритмів діяльності, які і забезпечать подальшу автономію та рефлексію. Тому 

вважаємо доцільним формулювати інструкції до завдань у вигляді 

алгоритмів, які передбачають послідовність застосування умінь та  стратегій у 

різних видах читання, які орієнтують студентів на автономну роботу з пошуку 

потрібних текстів, потрібної інформації в текстах, з детального опрацювання 

необхідної інформації; на рефлексію в досягненні комунікативних цілей читання 

та на оцінку текстової інформації відповідно до потреб читання. 
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Виконання завдання є безпосереднім втіленням алгоритму читацьких дій 

(умінь та стратегій), покликаних досягнути комунікативну мету. Авторські 

електронні кейси варто складати за принципом поступового переходу до 

автономного читання, тобто від застосування алгоритмів-інструкцій до наявних 

текстів до самостійного застосування алгоритмів під час пошуку потрібних 

текстів. 

Для повірки кейсових завдань застосовуємо: 

- самостійний контроль за ключем (це стосується перевірки розуміння 

змісту текстів за допомогою тестових завдань з вибірковою відповіддю);  

- контроль викладачем [6, 184]: (надсилання виконаних завдань 

викладачеві через засоби Інтернету (це стосується перевірки рівня досягнення 

комунікативної мети читання); 

- контроль викладачем, взаємоконтроль, самоконтроль і рефлексія (ц 

стосується обговорення поставленої проблеми в аудиторії на основі прочитаних 

текстів). 

Як і вправи, завдання повинні:  

- мати елемент новизни [33; 60, с. 41 – 42; 145, с. 96 – 97; 203; 205]: який 

полягає у наявності в текстах нової, актуальної фахової інформації, а також 

нових лексичних одиниць, граматичних конструкцій; 

- бути культурологічно (соціокультурна) спрямованими [145, с. 96 – 974; 

191]: тексти повинні містити лінгвосоціокультурні поняття і реалії, які 

насамперед відбивають специфіку сфери економіки та менеджменту 

англомовних країн; 

- мати професійну спрямованість [60, с. 41 – 42; 145, с. 96 – 97; 203]: тексти 

повинні містити важливу та актуальну фахову інформацію, орієнтовану на 

вирішення актуальних проблем, з якими стикається менеджер у своїй діяльності; 

- бути адекватними [130, 132], тобто містити тексти, які за інформаційною 

насиченістю та мовними засобами відповідають рівню навченості  студентів, за 

обсягом відповідають комунікативній меті (виду читання): для 

ознайомлювального та пошукового читання тексти мають бути більшими за 
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обсягом, ніж тексти для вивчаючого;  тексти повинні містити необхідну для 

вирішення поставленої проблеми інформацію; структура та зміст кейсів повинна 

максимально повно забезпечувати процес формування читацької 

компетентності;  

- бути умотивованими [60, с. 41 – 42; 145, с. 96 – 97]: відповідати 

навчальним цілям, спонукати студентів до читання заради задоволення 

читацьких потреб, набуття фахових знань.  

В адаптації до специфіки автентичних ТФ у процесі навчання читання 

майбутніх працівників сфери менеджменту, систему вправ ми розглядаємо як 

сукупність необхідних типів, видів і груп вправ, які виконуються у такій 

послідовності та у такій кількості, що враховує закономірності формування 

мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь у читанні завдяки 

використанню стратегій АПОЧ, що забезпечує високий рівень володіння АПОЧ 

у заявлених умовах [122, 124, 201, 202, 203]. 

Для створення такої системи завдань для навчання читання майбутніх 

менеджерів було вивчено попередній досвід науковців. Студенти виділяють такі 

етапи роботи з текстом: дотекстовий (визначається мовленнєве завдання, 

створюється мотив до читання, проводиться робота з подолання мовних 

труднощів); текстовий етап (безпосереднє читання); післятекстовий етап 

(використання прочитаної інформації в продуктивному мовленні [149, с. 161 – 

163; 203]; підготовчий (знайомство з описуваним об’єктом); основний 

(дотекстовий (усунення мовних труднощів); текстовий (здобуття та осмислення 

інформації); післятекстовий (перевірка розуміння тексту); 3) завершальний 

(оцінка роботи з текстом) [39, c. 35 – 40]; попередньо-ознайомчий, підготовчий, 

текстовий, післятекстовий [168, с. 15] дотекстовий (зняття мовних і смислових 

труднощів, введення у проблему), текстовий (формулювання комунікативного 

завдання та читання тексту), після текстовий (контроль розуміння прочитаного, 

обговорення змісту прочитаного, смислова переробка інформації) [110, с. 383; 

202]. Остання класифікація етапів роботи по-різному відображає інші 
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класифікації. Тому її визначаємо найбільш повною і беремо за основу в навчанні 

читання майбутніх менеджерів засобами кейсу [27, 191]. 

Дотекстовий, текстовий та післятекстовий етапи реалізуються за 

допомогою завдань: 1) завдання професійно орієнтованого читання, які 

використовуються на попередньому етапі роботи з текстом та допомагають 

читачу підготуватися до сприйняття тексту, «ввійти» в текст і вибудувати певний 

план роботи з ним; 2) завдання професійно орієнтованого читання, які 

використовуються при читанні та сприяють швидкому зчитуванню експліцитно 

вираженої інформації, визначенню основних ідей та глибшому їх розумінню; 

3) завдання, які використовуються після читання та дозволяють проаналізувати 

текст, критично осмислити його та інтерпретувати [187, 202]. 

Під час читання автентичного ТФ на практичних заняттях з «Англійської 

мови професійного спрямування» майбутній менеджер, виконуючи завдання, 

намагається досягти прагматичних цілей – вилучення із тексту професійно 

важливої інформації, однак, як правило, ця інформація йому недоступна ще не 

повністю. Через відсутність знань і навичок роботи з науковим стилем мовлення, 

студент зіштовхується з проблемами, які умовно можна розділити на 3 групи: 

1) незнання термінів; 2) незнання синтаксичних конструкцій, які обслуговують 

письмову форму наукового стилю мовлення; 3) погане знання довузівської 

(шкільної) програми [245]. 

Надалі, представимо завдання з використанням умінь та стратегій для 

формування АПОК в читанні автентичних ТФ засобами електронного кейсу 

через методичний аспект. 

Дотекстовий етап роботи з автентичним ТФ охоплює антиципацію того, 

що читається. Використовуючи навчальні стратегії прогнозування, формуються 

вміння визначати основну ідею тексту, структуру тексту, основного змісту 

тексту за ключовими словами, прогнозування змісту тексту за транзитивними 

зв’язками, включених в текст схемах та картинках, вміння мовної здогадки на 

основі контексту. Мета етапу – створення мотиву читання і розвиток уміння 

прогнозувати, тобто припускати, передбачати зміст тексту, використовуючи 
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заголовок, підзаголовки, зображення, відеоролик із відповідною ситуацією до 

тексту і т. д. Цей етап орієнтований на виявлення та активізацію фонових знань 

студентів, на подолання мовних і предметних труднощів [120, 189, 191, 201]. 

У межах усіх видів читання  на дотекстовому етапі відбувається: 

- зняття мовних труднощів (лексичних, граматичних); 

- зняття предметних труднощів (набуття пресупозиційних знань, 

необхідних для розуміння тексту). 

У межах ознайомлювального читання на дотекстовому етапі відбувається 

формування:  

- умінь прогнозувати загальну тему / ідею фахового англомовного тексту 

на основі його заголовку та екстралінгвістичних засобів подачі інформації; 

- умінь прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; 

- стратегія планування алгоритму дій з текстом; 

- стратегій використання опорно-ключових елементів тексту. 

У межах пошукового читання на дотекстовому етапі відбувається 

формування:  

- умінь прогнозувати загальну тему / ідею тексту на основі лінгвальних та 

екстралінгвальних опор (заголовок, підзаголовки, зміст, анотація, ключові слова, 

текстові виділення, графіки, рисунки тощо);  

- умінь прогнозувати послідовність викладу інформації, а також 

встановлення цієї послідовності; 

- стратегій планування алгоритму дій з кількома джерелом чи кількома 

текстами; 

- стратегія орієнтування на ключові опори. 

У межах вивчаючого читання на дотекстовому етапі відбувається 

формування:  

- стратегій планування алгоритму дій з текстом. 

Типові завдання  

Завдання на зняття труднощів: 
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- визначте лексичне значення виділених слів / словосполучень; 

- перекладіть речення, яке значення має граматична форма / конструкція; 

- яке значення мають поняття..; 

- що Вам відомо про … (обговорення певного феномена, процесу тощо); 

Включення фонових знань студентів з даної теми для розуміння тексту в 

цілому (складання лексичної (семантичної) карти тексту за допомогою Make up; 

інтернаціональна лексика тощо) – систематизує відому студентам інформацію з 

теми ТФ. Візьмемо, наприклад, групу термінів і проведемо в ній структурно-

логічні зв’язки (див. Рисунок 2.2.1. Структурно-логічні зв’язки групи термінів 

автентичного ТФ) [121, 123, 192, 200, 201]. 

 

Рисунок 2.2.1. Структурно-логічні зв’язки групи термінів автентичного ТФ 

Надамо короткий коментар представленого на малюнку. 

Асоціативні ланцюжки такого роду дуже корисні під час складання 

лексичної основи автентичного ТФ, оскільки в пам’яті поряд із центральним 

поняттям (тут слово рroblem) затверджуються й інші, суміжні з ним поняття [122, 

200, 201]. 
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Подібний спосіб сприяє також найбільш легкому сприйняттю лексичних 

одиниць і забезпечує умови для поєднання довільного та мимовільного 

запам’ятовування. 

Ми вважаємо, що в рамках когнітивно-комунікативного підходу доцільно 

вводити лексику не у вигляді списку, як це звичайно практикується, а описовим 

способом, шляхом пояснення незнайомих термінів та активізації мовної 

здогадки [7, 8, 124, 200]. 

Завдання на формування читацьких умінь та стратегій: 

- спрогнозуйте тему та загальний зміст тексту, звернувши увагу на:  

заголовок, підзаголовки,  анотацію, вступ, виділені слова, екстралінгвістичні 

засоби (графіки, рисунки, фото тощо); 

- прочитайте підзаголовки, виділені слова, словосполучення з 

числівниками, зверніть увагу на рисунки, графіки тощо, сконцентруйтеся на тих 

блоках інформації, які Вам потрібні; 

- на основі виділених слів та підзаголовків спрогнозуйте основні блоки 

інформації та встановіть послідовність їх викладення; 

- встановіть мету читання тексту (загальне ознайомлення, пошук потрібної 

інформації, детальне вивчення інформації) та складіть алгоритм дій для 

раціонального читання. 

Метою текстового етапу є формування умінь та стратегій різних видів 

читання відповідно до комунікативної мети. 

У межах усіх видів читання  на текстовому етапі відбувається: 

- читання тексту, досягнення комунікативної мети; 

У межах ознайомлювального читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

- уміння інтегрувати лексичні одиниці, граматичні форми та конструкції в 

цілісні висловлювання; уміння поєднувати окремі речення в надфразові єдності, 

а ті – в цілісний текст; уміння встановлювати змістові та граматичні зв’язки в 

тексті; 
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- уміння розуміти загальний зміст тексту, визначати його прагматику, 

емоційний тон; 

- уміння компресії інформації, що полягає у визначенні основних змістових 

блоків інформації,  ігнорування другорядної інформації. 

- уміння адаптувати стиль та швидкість читання залежно від поставленого 

комунікативного завдання; 

- стратегій концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, 

утримання / фіксація основної інформації; 

- стратегій компенсування знань. 

У межах пошукового читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

- уміння інтегрувати лексичні одиниці, граматичні форми та конструкції в 

цілісні висловлювання; уміння поєднувати окремі речення в надфразові єдності, 

а ті – в цілісний текст; уміння встановлювати змістові та граматичні зв’язки в 

тексті; 

- уміння знаходити за лінгвальними та екстралінгвальними опорами 

необхідну інформацію; 

- уміння розуміти загальний зміст та головну думку тексту; 

- уміння визначати основні змістово-смислові віхи; 

- уміння виявляти та вибирати необхідну інформацію; 

- стратегії пошуку [189]; 

- стратегії концентрації  уваги на певних змістових та смислових блоках, 

утримання / фіксація основної інформації; 

- стратегії компенсування знань. 

У межах вивчаючого читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

-  інтегрувати лінгвальні та екстралінгвальні знання та мовленнєві навички 

в уміння сприймати цілісний текст та розуміти його зміст у цілому та деталі 

змісту; 
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- уміння оцінювати інформацію з точки зору її цінності, новизни, 

актуальності, зіставляти з уже з уже наявними знаннями у предметній галузі, 

доповнювати свої знання прочитаною інформацією; 

- стратегій використання екстралінгвальних елементів;  

- стратегій заглиблення у зміст і смисл тексту;  

- стратегій компенсування знань; 

- стратегій фіксація інформації. 

Завдання на формування читацьких умінь та стратегій: 

- прочитайте швидко текст, зосередившись лише на основній інформації:–

основні змістові віхи; - інтенцію автора (проінформувати про щось, переконати 

в чомусь, маніпулювати думкою читачів, спонукати до певних дій); під час 

читання намагайтеся не зупинятися на невідомих словах, якщо вони не є 

ключовими в розумінні тексту; якщо ж слова є ключовими, скористайтеся 

додатковими інформаційними джерелами для їх розуміння; 

- складіть стислий план прочитаного тексту; 

- на основі лінгвальних та екстралінгвальних опор знайдіть у тексті 

інформацію про…; 

- знайдіть і зафіксуйте (законспектуйте, виділіть кольоровим маркером, 

створіть окрему сторінку у форматі doc. і збережіть там інформацію, зробіть 

електронні закладки, випишіть посилання на інформаційні ресурси) знайдену 

інформацію; 

- прочитайте перше й останнє речення кожного абзацу, спрогнозуйте 

ймовірність у них необхідної інформації; 

- користуйтеся додатковими джерелами, якщо зустрічаються невідомі 

ключові слова / поняття; користуйтеся пошуковою системою Google; 

- прочитайте фрагменти тексту, зосередьтеся на всіх деталях;  

- під час читання фрагментів тексту звертайтеся до попередніх та 

наступних фрагментів, не обмежуйтеся лише виділеними, звертайте увагу те, хто 

автор, з якою метою був написаний текст, визначтеся в достовірності та 

об’єктивності описуваних фактів;  
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- детально проаналізуйте графіки, діаграми, рисунки, вони можуть містити 

важливу й цінну інформацію, не вербалізовану в текстах; 

- якщо Ви не зрозуміли якогось фрагменту тексту, перечитайте його 

вдруге, зверніться до словників, з’ясуйте, якого значення набуває слово саме в 

такому контексті. 

Метою післятекстового етапу є перевірка рівня розуміння текстів, 

досягнення комунікативних читацьких цілей, систематизація дібраної 

інформації та підготовка до монологічного та діалогічного мовлення у межах 

поставленої проблеми.  

У межах усіх видів читання відбувається перевірка розуміння тексту 

відповідно до мети та виду читання. 

Для цього ми використовуємо: 

- тестові завдання з вибірковою відповіддю, які студенти перевіряють за 

допомогою ключа; 

- завдання з розгорнутою конструйованою відповіддю (нотування, 

конспектування необхідної для вирішення поставленої проблеми інформації), які 

перевіряє викладач. 

У межах ознайомлювального читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

- уміння робити висновки по прочитаному, узагальнювати інформацію; 

- уміння виразити своє ставлення до прочитаного, дати оцінку, 

визначитися, наскільки ця інформація є новою, актуальною, потрібною для 

роботи менеджера, чи є потреба в подальшому опрацюванні цієї інформації; 

- стратегій виявлення інформації та її оцінювання на предмет актуальності 

та важливості.  

У межах пошукового читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

- уміння робити висновки по прочитаному; 

- уміння виражати своє ставлення до прочитаного, давати оцінку 

актуальності та затребуваності інформації;  
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- уміння здійснювати рефлексію у досягненні мети читання; 

- стратегій виявлення інформації та її оцінювання на предмет актуальності 

та важливості.  

У межах вивчаючого читання на текстовому етапі відбувається 

формування:  

- уміння використовувати одержану з тексту інформацію у навчальній та 

практичній діяльності, під час обговорення важливих фахових питань (вихід в 

усне та писемне мовлення); 

- стратегія опрацювання та використання інформації під час монологічного 

та діалогічного мовлення.  

Завдання на формування читацьких умінь та стратегій: 

- занотуйте основні тези з прочитаного тексту, які знадобляться Вам для 

вирішення дискусійного питання (надсилання виконаних завдань викладачеві). 

- зафіксуйте усю зібрану інформацію у межах поставленої проблеми. 

Визначте, наскільки релевантними були Ваші дії по читанню тексту меті 

читанні (надсилання виконаного завдання викладачеві).   

- підготуйтеся до доповіді та обговорення сегменту ринку ягід Великої 

Британії, конкурентоспроможності українських ягід на ринку Великої Британії. 

Зробіть вербальні та невербальна опори. 

 

Зразок електронного кейсу 

 

Постановка дискусійного питання: 

Describe the UK berries market. 

Determine the competitiveness of Ukrainian berries in the UK berries market. 

(Схарактеризуйте сегмент ринку ягід Великої Британії. Визначте 

конкурентоспроможність українських ягід на ринку Великої Британії) 

(текст розміщено в Додатку Б1). 

Питання, які потребують висвітлення 

(Questions that require coverage): 
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- яку частку ВВП Великої Британії складає виробництво ягід / яка кількість 

ягід на 1 особу виробляється  у Великій Британії 

(What share of the gross domestic product (GDP) of Great Britain is the 

production of berries per person, produced in the United Kingdom?); 

- які види ягід вирощуються у Великій Британії, яка частка іде на експорт 

(What types of berries are grown in the UK, which share is exported?); 

- яких ягід бракує у Великій Британії, які ягоди і в якій кількості 

імпортуються до Британії; які країни, фірми є постачальниками ягід до Британії 

(What kind of berries are missing in the UK, which berries are imported into Britain; 

Which countries, firms are suppliers of berries to Britain); 

 - дайте загальну характеристику ринку ягід Великої Британії; як зміниться 

ринок ягід у зв’язку з Brexit 

(Give the general description of the UK berries market; how the berry market 

will change in relation to Brexit); 

 -  які ягоди може запропонувати Україна Великій Британії 

(What kind of berries can offer Ukraine to the UK?); 

- за яких умов ягоди України будуть конкурентоспроможними у Великій 

Британії (Under what conditions the berries of Ukraine will be competitive in the UK); 

- чи варто виходити українцям на ринок ягід Великої Британії 

(Should Ukrainians go to the UK berries market?). 
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Лексичний мінімум: 

 

 
МОРОШКИ-CLOUDBERRY 

 
БРУСНИЦЯ-COWBERRY 

 
ГОРОБИНА- ASHBERRY ОБЛІПИХА-BUCKTHORN 

 
ЛОХИНА-BLUEBERRY 

ЖИМОЛОСТЬ-HONEYSUCKLE 

 
БАРБАРИС–BARBERRY 

 
СУНИЦЯ-STRAWBERRY 

(Продовження прикладу лексичного мінімуму розміщено в Додатку Б 2) 

 

БЛОК ЗАВДАНЬ І. Мета: формування умінь та стратегій 

ознайомлювального читання. 

Інструкція: Перед читанням тексту визначте, наскільки він є цінним для 

вирішення поставленого дискусійного питання. 

Дотекстові завдання: 

- зняття мовних труднощів: 

How do you understand the meaning of words and how the sentences are 

translated:..? 

fruit import 

… it remains unclear … 

… out of the EU countries … 
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… food statistics released by the UK government … 

Could Brexit mean increased prices in fruit imports from the EU? 

This has been driven largely by large increases in imports of non-native foods to 

the UK. 

 

- зняття предметних труднощів: 

Describe the concept: ….  

import – … 

the EU – … 

Brexit – … 

increase – …  

price – … 

availability – … 

 

Притекстові завдання: Встановіть, наскільки цінним і важливим є текст 

для характеристики сегменту ринку ягід Великої Британії та 

конкурентоспроможності українських ягід на ринку Великої Британії; слідуйте 

основній меті читання (Find out how valuable and important is the text for describing 

the UK berry market segment and the competitiveness of Ukrainian berries in the UK 

market; follow the main purpose of reading); 

Дотримуйтеся алгоритму дій (Follow the action algorithm): 

- Ваша мета – ознайомитися з загальним змістом та встановити 

інформаційну цінність тексту (Your goal is to get acquainted with the general 

content and to establish the text informational value); 
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- спрогнозуйте тему та загальний зміст тексту, звернувши увагу на 

(Predict the subject and the overall content of the text by paying attention to…):  

- заголовок, підзаголовки (title, subtitle),  

- анотацію (annotation), 

- вступ (introduction), 

- виділені слова (highlighted words),  

- екстралінгвістичні засоби: графіки, рисунки, фото тощо (extra-linguistic 

means (graphs, drawings, photos, etc.); 

- якщо Ви зрозуміли, що за поданими вище ознаками текст не містить 

необхідної інформації, перейдіть до читання іншого тексту; якщо ж текст 

потенційно може містити необхідну інформацію, то:  

- прочитайте швидко текст, зосередившись лише на основній інформації: 

- основні змістові віхи; 

- інтенцію автора (проінформувати про щось, переконати в чомусь, 

маніпулювати думкою читачів, спонукати до певних дій); 

- під час читання намагайтеся не зупинятися на невідомих словах, якщо 

вони не є ключовими в розумінні тексту; якщо ж слова є ключовими, 

скористайтеся додатковими інформаційними джерелами для їх розуміння; 

-  письмово складіть план тексту; 

- дайте загальну оцінку статті: наскільки вона цінна для вирішення 

поставленого питання (текст розміщено у додатку В1). 

Післятекстові завдання. 

Завдання 1. Мета: перевірка розуміння основних змістових віх: 

Інструкція: Дайте відповіді на тестові питання (перевірка правильності за 

ключем). 

1. Are British consumers eating more than twice as many strawberries as they did 

20 years ago? 

2. Does the industry make no bones about the fact that the dramatic increase in 

the production and consumption of strawberries, and other soft fruits, would 
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not have been possible without imported EU labour, most recently from 

Bulgaria and Romania, who make up 99% of their workforce? 

3. Have British farmers been using foreign labour in ever growing numbers since 

1945 or 1954, when the first seasonal agricultural workers scheme was 

launched, as a student exchange programme? 

4. The scheme was scrapped in 2013, with the coalition government arguing that 

the there was enough labour from new EU countries like Romania and Bulgaria 

to fulfil the industry’s needs, was not it? 

5. When did the British consumers eat 67,000 tonnes of strawberries and 13,000 

tonnes of raspberries? 

6. What was the UK strawberry consumption in 2015? 

7. How did the UK raspberry consumption increase in 2015? 

8. Consumption of other berries – including blackberries, blueberries and 

gooseberries – went up from 12,000 tonnes to 50,000 tonnes, with 80% of them 

imported, did not it? 

9. Who said: “The extraordinary success of the UK’s fruit and vegetable sector 

shows how innovative British farming can be – the public have benefited with 

a plentiful supply of high-quality iconic crops such as strawberries, 

raspberries, apples, asparagus and many other seasonal crops, as never 

before. …”? 

10. The NFU has long maintained that British farmers should not be left at a 

disadvantage to their competitors post-Brexit, has not it? 

 

Завдання 2. Мета: формування умінь встановлювати цінність та 

актуальність інформації. 

Інструкція: занотуйте основні тези з прочитаного тексту, які знадобляться 

Вам для вирішення дискусійного питання (надсилання виконаних завдань 

викладачеві). 
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Завдання 3. Мета: формування рефлексії у досягненні мети читання. 

Інструкція: Визначте, наскільки релевантними були Ваші дії по читанню 

тексту меті читанні. 

БЛОК ЗАВДАНЬ ІІ. Мета: формування умінь та стратегій пошукового 

читання. 

Інструкція: Перечитайте тексти, знайдіть інформацію, яка дає відповіді на 

запитання: 

- яку частку ВВП Великої Британії складає виробництво ягід / яка кількість 

ягід на 1 особу виробляється у Великій Британії (What GDP part of Great Britain 

is the production of berries? / What quantity of berries is produced per person in Great 

Britain?); 

- які види ягід вирощуються у Великій Британії, яка частка іде на експорт 

(What types of berries are grown in the UK? / Which part of berries is exported?); 

- яких ягід бракує у Великій Британії, які ягоди і в якій кількості 

імпортуються до Британії; які країни, фірми є постачальниками ягід до Британії 

(What kinds of berries are missing in the UK? / What berries are imported into 

Britain? / Which countries, firms are suppliers of berries to Britain?). 

Дотекстові завдання: 

How do you understand the meaning of words and how the sentences are 

translated:..? 

Soft Fruit Production Methods 

artificial growing media 

Whilst excellent news for consumers … 

… future intentions in this area … 

Cost inflation for consumers … 

… will certainly have an inflationary effect on prices. 

At present machines for the robotic picking of Soft Fruit are not commercially 

available. 
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- зняття предметних труднощів: 

Describe the concept: ….  

critical management issue – … 

horticulture – … 

Soft Fruit businesses – … 

inflation – …  

picking robots – … 

outline indication – … 

 

Притекстові завдання: Прочитайте подані тексти. Знайдіть у них необхідну 

інформацію. Користуючись пошуковою системою Google, знайдіть додаткову 

інформацію у межах характеристики ринку ягід Великої Британії та 

конкурентоспроможності українських ягід на ринку Великої Британії. Слідуйте 

основній меті читання. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – познаходити фрагменти необхідної для вирішення 

поставленої проблеми інформації; 

- спрогнозуйте, чи може містити текст необхідну для Вас інформацію; 

якщо, за Вашими прогнозами, текст не містить необхідної інформації,  перейдіть 

до читання іншого тексту; якщо ж текст потенційно може містити необхідну 

інформацію, то:  

- прочитайте підзаголовки, виділені слова, словосполучення з 

числівниками, зверніть увагу на рисунки, графіки тощо, сконцентруйтеся на тих 

блоках інформації, які Вам потрібні; 

- за допомогою електронної пошукової системи за ключовими словами 

знайдіть необхідну інформацію; 

- прочитайте перше й останнє речення кожного абзацу, спрогнозуйте 

ймовірність у них необхідної інформації; 



113 

 

- зафіксуйте (законспектуйте, виділіть кольоровим маркером, створіть 

окрему сторінку у форматі doc. і збережіть там інформацію, зробіть електронні 

закладки, випишіть посилання на інформаційні ресурси) знайдену інформацію; 

- намагайтеся уникати незрозумілих змістовно неважливих слів, 

здогадуйтеся про значення окремих слів, 

- користуйтеся додатковими джерелами, якщо зустрічаються невідомі 

ключові слова / поняття; 

- дайте загальну оцінку знайденій інформації: чи достатньою вона є для 

вирішення дискусійного питання, чи є потреба в пошуку додаткових джерел 

(текст розміщено у додатку В2). 

Післятекстові завдання. 

Завдання 1. Мета: перевірка розуміння основних змістових віх: 

Інструкція: Дайте відповіді на тестові питання (перевірка правильності за 

ключем). 

1. How has average yields increased between 1996 and 2015, with significant 

improvements to crop quality, enabling growers to meet the higher 

specifications required by supermarkets? 

2. How had the availability supplied of an adequate of seasonal labour to 

undertake all the tasks associated with the growing and harvesting of new 

production that has been developed in the UK between 1996 and 2015? 

3. The critical management issue for all UK Soft Fruit businesses is the 

availability and cost of seasonal labour, is not it? 

4. Do wages represent some 50% or 15% of the costs of production for growers, 

who are continually striving to contain labour costs, which consistently increase 

at a rate that exceeds general cost inflation? 



114 

 

5. Is the most important development over the coming five years likely to be the 

continuing increase in the proportion of the strawberry or blueberry crop grown 

in substrate? 

6. Is the production of Soft Fruit in the UK almost exclusively reliant on seasonal 

workers from the EU, a significant proportion of whom enter and leave the UK 

annually? 

7. What was total Soft Fruit consumption in the UK in 2015? 

8. What will the consequence certainly have an inflationary effect on prices of any 

restriction in the supply of seasonal labour, and therefore in UK Soft Fruit 

production? 

9. What key factors do we need to borne in mind by considering the extent to 

which «picking robots» might displace seasonal labour? 

10. Is it possible in 2020, that 20% of the substrate-grown strawberry crop wil be 

picked by robots? 

 

Завдання 2. Мета: формування умінь пошуку необхідної інформації. 

Інструкція: якщо Вам бракує інформації, скористайтеся пошуковою 

системою Google і знайдіть необхідні джерела та випишіть із них необхідну 

інформацію (надсилання виконаного завдання викладачеві). 

Завдання 3. Мета: формування умінь фіксування необхідної інформації, 

формування рефлексії у досягненні мети читання. 

Інструкція: зафіксуйте усю зібрану інформацію у межах поставленої 

проблеми. Визначте, наскільки релевантними були Ваші дії по читанню тексту 

меті читанні (надсилання виконаного завдання викладачеві). 
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БЛОК ЗАВДАНЬ ІІІ. Мета: формування умінь та стратегій вивчаючого 

читання. 

Інструкція: Перечитайте знайдені фрагменти текстів, зверніть увагу на всі 

інформаційні деталі. 

Під час читання користуйтеся словником, додатковими інформаційними 

ресурсами. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – якомога повніше зрозуміти усю інформацію; 

- визначте, які фрагменти текстів є посильні для Вас; 

- прочитайте фрагменти тексту, зосередьтеся на всіх деталях;  

- під час читання фрагментів тексту звертайтеся до попередніх та 

наступних фрагментів, не обмежуйтеся лише виділеними, звертайте увагу те, хто 

автор, з якою метою був написаний текст, визначтеся в достовірності та 

об’єктивності описуваних фактів;  

- користуйтеся додатковими інформаційними ресурсами; 

- детально проаналізуйте графіки, діаграми, рисунки, вони можуть містити 

важливу й цінну інформацію, не вербалізовану в текстах; 

- якщо Ви не зрозуміли якогось фрагменту тексту, перечитайте його 

вдруге, зверніться до словників, з’ясуйте, якого значення набуває слово саме в 

такому контексті; 

- зафіксуйте інформацію, яку Ви будете використовувати під час 

обговорення поставленого завдання; зробіть вербальні та невербальні опори для 

доповіді; 

- під час обговорення посилайтеся на прочитані джерела. 

(Примітка. Надалі ми пропонуємо до розгляду приклади фрагментів 

автентичних текстів різної складності за рівнями: А2+, В1, В1+, з метою 

залучення елементів диференційованого навчання – див. докладно підрозділ 1.4) 

(текст розміщено у додатку В3). 

Післятекстові завдання. 

Завдання 1. Мета: перевірка розуміння деталей текстів: 
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Інструкція: Дайте відповіді на тестові питання (перевірка правильності за 

ключем). 

1. Do you know how blueberries grow? 

2. Where do the blueberry pickers work? 

3. What does earn mean? 

4. What do blueberries need to become fat and sweet? 

5. Why is the average consumption in Europe still lower than in northern 

America? 

6. How will Brexit have an effect on imports blueberry to the United 

Kingdom? 

7. The United Kingdom leads blueberry consumption in Europe, is not it? 

8. What European countries do traditionally grow more berries? 

9. How does the increasing production volume help develop a local market? 

10. What country did produce 6.4 thousand tonnes of blueberries in 2016, 

according to Faostat? 

 

Завдання 2. Мета: формування умінь використовувати прочитану 

інформацію в монологічному та діалогічному мовленні (обговорення 

поставленої проблеми в аудиторії (на основі прочитаних текстів)). 

Інструкція: підготуйтеся до доповіді та обговорення сегменту ринку ягід 

Великої Британії, конкурентоспроможності українських ягід на ринку Великої 

Британії. Зробіть вербальні та невербальна опори. 
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Якщо студентам бракує інформації з поданих у кейсі текстів, вони 

виконують блок завдань IV. 

БЛОК ЗАВДАНЬ IV. Мета: формування умінь автономного читання, 

пошуку та обробки необхідної інформації; комплексного застосування умінь та 

стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання. 

Інструкція: Користуючись пошуковою системою Google, знайдіть 

інформацію, якої Вам бракує для висвітлення сегменту ринку ягід Великої 

Британії, конкурентоспроможності українських ягід на ринку Великої Британії. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – знайти текти, які містять необхідну інформацію, знайти цю 

інформацію та детально її вивчити, відкинути непотрібні джерела та 

інформаційні блоки; підготувати доповідь, використовуючи раціонально час. 

- введіть ключові слова в пошукову систему Googlе; 

- оцініть інформаційні ресурси на предмет їхньої об’єктивності, 

актуальності, інформаційної цінності; 

- застосуйте алгоритм ознайомлювального читання і спрогнозуйте 

доцільність подальшого читання статті; якщо стаття може містити інформацію, 

то: 

- застосуйте алгоритм пошукового читання і знайдіть абзаци, які містять 

необхідну для Вас інформацію; 

- оцініть посильність текстів: обсяг інформації, складність мовних засобів,  

характер інформації;  

- якщо інформація посильна для Вас, застосуйте алгоритм вивчаючого 

читання, долучіть прочитану інформацію до своєї доповіді та обговорення 

поставленої проблеми; 

- якщо інформація не посильна для Вас, продовжте пошук. 

БЛОК ЗАВДАНЬ V-1. Мета: формування умінь монологічного мовлення, 

інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. 
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Інструкція: На основі прочитаних джерел підготуйте доповідь про сегмент 

ринку ягід Великої Британії. Визначте та конкурентоспроможність українських 

ягід на ринку Великої Британії. 

Тип завдання: комунікативне в монологічному мовленні. 

Вид завдання: підготовка та виголошення доповіді у межах фахової 

ситуації. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

БЛОК ЗАВДАНЬ V-2. Мета: формування умінь діалогічного мовлення, 

інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. 

Інструкція: На основі прочитаних джерел обговоріть ризики заходження 

українських ягід на британський ринок. 

Тип завдання: комунікативне в діалогічному мовленні.  

Вид завдання: спонтанний діалог-дискусія. 

Режим контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Отже, запропонована нами система завдань, які складають зміст і 

структуру кейсу, охоплює п’ять блоків завдань: 

БЛОК ЗАВДАНЬ І - для формування умінь та стратегій 

ознайомлювального читання. 

БЛОК ЗАВДАНЬ ІІ - для формування умінь та стратегій пошукового 

читання. 

БЛОК ЗАВДАНЬ ІІІ - для формування умінь та стратегій вивчаючого 

читання. 

БЛОК ЗАВДАНЬ IV - для формування умінь автономного читання, 

пошуку та обробки необхідної інформації; комплексного застосування умінь та 

стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання. 

БЛОК ЗАВДАНЬ V – для формування умінь монологічного та 

діалогічного мовлення, інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. 

 



119 

 

2.3. Модель організації процесу формування у майбутніх менеджерів 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності засобами 

електронного кейсу 

 

Моделювання педагогічної системи є не лише одним з найважливіших 

завдань сучасної педагогіки й психології, а й невід’ємним елементом 

відтворення статики та динаміки дидактичного процесу. 

Педагогічне моделювання, як зазначає В. Загв’язінський, є провідним 

елементом системи проектування, що слугує відображенням основних 

характеристик перетворювальної системи, створення ідеального образу 

бажаного зразка майбутнього [70, с. 21; 192]. 

Модель процесу формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів, як 

організаційна форма, також має власну структуру, до складу якої входять 

відповідні елементи. 

Оскільки, нами вже було зазначено критерії добору матеріалів з фаху 

(див. докладніше 2.1.), охарактеризовано етапи відповідного навчання й 

укладено систему завдань для майбутніх працівників сфери міжнародної 

економіки (див. детальніше 2.2.); в цьому підрозділі ми маємо на меті 

представити процес формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів 

засобами електронного кейсу через авторську модель навчання, розглянути й 

проаналізувати її складові. 

Як і Н. Борисенко [36] та Н. Сидоренко [143], під поняттям «Модель 

дидактичного процесу» ми розуміємо еталонне уявлення про навчання, 

виховання або розвиток суб’єктів діяльності, яке визначає цілі, основи 

організації та проведення навчального процесу у різноманітних навчальних 

закладах [36, 143, 192, 200]. 

Наукове обґрунтування авторської моделі в межах формування АПОК в 

читанні майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу дозволить нам 

спрогнозувати подальший позитивний приріст результатів навчання. 
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Ці знання, осмислення їх основних компонентів в межах дидактичного 

процесу, надалі, визначать ефективний варіант дидактичної системи, дозволять 

глибше зрозуміти суттєву характеристику навчання, як педагогічного явища, та 

науково обґрунтувати підходи до його практичного здійснення, спрогнозувати 

результати реалізації технології [33, 36]. 

Це особливо важливо для освітнього процесу в межах експериментального 

та післяекспериментального навчання, бо в ньому обов’язково слід передбачати 

й прогнозувати майбутній позитивний результат. 

Під системою навчального процесу, яка створює сучасну модель 

формування АПОК в читанні майбутніх фахівців з сфери менеджменту засобами 

електронного кейсу, слідом за В. Ягуповим  [178], ми визначаємо цілісну 

множинну сукупність її основних складових, що мають схематичне 

відображення для пояснення відповідного процесу. 

Схематичне представлення та опис процесу формування АПОК в читанні 

майбутніх працівників сфери менеджменту шляхом дидактичного моделювання, 

як системи дій, передбачає адекватне відображення модельованих властивостей, 

зв’язків і відношень заявленого й перетворюваного об’єкта – системи 

формування АПОК в читанні засобами електронного кейсу та суб’єктів навчання 

– майбутніх менеджерів [13, 161, 199]. 

Надалі, коротко надамо роз’яснення зазначеному вище. 

При розробці дидактичної моделі навчання ми, як й І. Зязюн та Г. Сагач, 

дотримувалися відповідних вимог покладених в основу гуманістичної 

парадигми освіти [75]. 

Відтак, авторська дидактична модель формування АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу набула наступних 

характеристик, вона є: 

1) об’єктивною (проблематика системи завдань, які укладено до заявленої 

моделі навчання, відображають реальні професійні потреби майбутніх 

менеджерів) [198, 199]; 



121 

 

2) суб’єктивною (змістове автентичне лексичне наповнення системи 

завдань / моделі навчання передбачає врахування професійно спрямованого 

тезаурусу майбутніх менеджерів) [166, c. 197-199.]; 

3) нормативною (модель формування АПОК у читанні майбутніх 

працівників сфери менеджменту є узгодженою з кредитно-модульною системою 

навчання ЗВО); 

4) інтерактивною (передбачає діалог зі студентом, як майбутнім 

фахівцем, засобами електронного кейсу); 

5) адаптивною (пристосована до індивідуальних психолінгвістичних 

особливостей особистості майбутнього фахівця: передусім до рівня різновидів 

професійного досвіду особистості майбутнього менеджера); 

6) відкритою (передбачає проектно-технологічну нормотворчість 

діяльності реципієнта – майбутнього працівника сфери менеджменту). 

На основі висновків В.  Ягупова [178], модель формування АПОК в 

читанні майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу, ми визначаємо як 

еталонне уявлення про процес навчання студентів, його конструювання в умовах 

конкретного нелінгвістичного ЗВО. 

Ця модель визначає відповідні цілі, основи організації та реалізації 

навчального процесу. 

Ми, як і Я. Фабрична, у процесі моделювання враховуємо вагомість 

кожного з невід’ємних елементів моделювання, зокрема: об’єкта, мети, суб’єктів 

навчання, очікуваного результату навчання, ступеня навчання, навчальної 

дисципліни, у межах якої реалізовано модель, засобів навчання, контролю його 

результатів, реалізації розробленої моделі у кредитно-модульній системі 

навчання [161, с. 146–147; 198]. 

Надалі, розглянемо модель організації формування АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу, як поетапну імплементацію 

авторської методики в навчальний процес. 
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Мета навчання в межах запропонованої авторської моделі передбачає 

формування у студентів АПОК в читанні на рівні В2 за Загальноєвропейськими 

рекомендаціями [69, 192]. 

Досягнення заявленої мети забезпечується шляхом реалізації в процесі 

формування читацької АПОК п’яти взаємопов’язаних цілей навчання: 

практичної, освітньої, розвивальної, виховної та професійно орієнтованої через 

практичне засвоєння знань, оволодіння уміннями й навичками, необхідними для 

розуміння прочитаного автентичного англомовного ТФ. 

Очікуваний результат – це сформованість АПОК в читанні автентичних 

ТФ у майбутніх працівників сфери менеджменту, що відповідає рівню В2. 

Пам’ятаючи про професійні потреби студентів та вимоги ринку праці, 

модель навчання розрахована на досягнення студентами рівня володіння 

іноземною мовою В2, який є стандартом для освітнього ступеня «Бакалавр». 

Оскільки, в умовах постійного зростання міжнародної академічної 

мобільності, цільовий рівень В2 відкриває широкі можливості для студентів у 

Європейському просторі вищої освіти. 

Модель навчання укладена таким чином, щоб сприяти розвитку 

професійно важливих для майбутніх фахівців іншомовних навичок і вмінь, а 

також забезпечувати необхідний обсяг іншомовних знань. 

Саме тому, змістове наповнення автентичних текстів з фаху для читання в 

моделі навчання забезпечує міжпредметні зв’язки із спеціальними дисциплінами 

майбутнього менеджера. 

Об’єктом навчання є процес формування у майбутніх менеджерів АПОК 

в читанні на основі автентичних ТФ. 

Суб’єктами навчання виступають студенти ІІ курсу – майбутні фахівці у 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» 

за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

Навчальна дисципліна, в межах якої реалізується авторська методична 

модель навчання, зокрема, в процесі позааудиторної самостійної роботи з 

електронним кейсом – це «Англійська мова за професійним спрямуванням». 
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Зміст навчання становлять предметні знання з майбутнього фаху та 

уявлення студентів про особливості англомовного культурно-ділового 

маркованого тезаурусу й лексикону з фаху [11, 192]. 

Методом навчання є Case-study, відповідно до якого організована система 

завдань авторської моделі навчання. 

Форми організації навчання в моделі формування АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів представлені через практичні аудиторні заняття та 

самостійну роботу із системою завдань до автентичних ТФ в електронному кейсі 

за наступною схемою відображеною у Таблиці 2.3.1. Форми організації навчання 

в моделі формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів (див. Табл. 2.3.1.). 

Таблиця 2.3.1. 

Форми організації навчання в моделі формування АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів 

Змістовий модуль 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 м

о
д

у
л

ь
 

№ п. ч. 1 2 3 4 5 

Форми 

навчальної 

діяльності 

Практичн

е заняття 

1 

Самостійн

а робота 

Практичн

е заняття 

2 

Самостійн

а робота 

Практичн

е заняття 

3 

Відсоткова 

частка 

часу СР 

відведеног

о на 

формуванн

я АПОК у 

читанні 

майбутніх 

менеджері

в 

25% 

робота на 

формуванн

я АПОК в 

читанні 

25% 

робота на 

формуванн

я АПОК в 

читанні 

засобами 

електронн

ого кейсу 

25% 

робота на 

формуванн

я АПОК в 

читанні 

25% 

робота на 

формуванн

я АПОК в 

читанні 

засобами 

електронн

ого кейсу 

25% 

робота на 

формуван

ня АПОК 

в читанні 

 

Коротко надамо коментар зазначеному в Таблиці 2.3.1. На кожен змістовий 

модуль (під поняттям «змістового модуля» ми розуміємо тему заявлену в робочій 

програмі майбутніх фахівців до вивчення в межах навчального модуля) з метою 

формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів засобами електронного 
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кейсу відводиться 25% кожного з трьох аудиторних практичних занять (це 

підготовча передтекстова робота лексико-граматичного характеру, що 

передбачає подальше зняття лексичних, граматичних та стилістичних труднощів 

з розуміння ТФ майбутніми менеджерами) та 25% часу від СР кожного із двох 

практичних позааудиторних занять, які передбачають безпосередньо виконання 

завдань з формування АПОК в читанні засобами електронного кейсу. 

Відношення 25% часу до 100% всього навчального часу передбачено із 

розрахунку за умов рівної пропорції часу, який має бути відведено на інші види 

МД, зокрема, 25% на говоріння, 25% на письмо й 25% на аудіювання, як в режимі 

аудиторного практичного заняття, так і в режимі позааудиторного практичного 

заняття представленого до виконання через комплекс завдань у межах СР. 

Саме, 25% часу СР, які передбачено на формування АПОК в читанні 

майбутніх менеджерів й відображено в авторській моделі навчання через 

виконання студентами завдань у електронному кейсі. 

Засобами навчання є автентичні ТФ, укладені до авторської системи 

завдань для формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів в електронному 

кейсі. (ТФ було дібрано за поданими в підрозділі 2.1 критеріями). 

Засобом реалізації запропонованої моделі визначаємо навчальний 

електронний кейс, у якому представлена заявлена система завдань до 

автентичних ТФ (див. докладніше підрозділ 2.2). 

Форми контролю в межах авторської моделі навчання передбачають 

самоконтроль студентом у режимі on-line та фронтальний контроль в 

аудиторному режимі викладачем. 

Відтак, контроль рівня сформованості читацької АПОК у майбутніх 

працівників сфери менеджменту передбачає зосередження викладачем на 

об’єктах оцінювання, якими виступають сформовані уміння АПОК в читанні, що 

забезпечують здатність майбутніх менеджерів розуміти відповідну англомовну 

автентичну інформацію з фаху (уміння, якими повинні оволодіти студенти, 

викладені в підрозділі 1.3.). 
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При цьому, самоконтроль в режимі on-line ми розглядаємо як свідому 

самооцінку результатів власної навчальної діяльності майбутніх менеджерів й 

подальший процес її вдосконалення з метою досягнення відповідності 

отриманого результату необхідному [176, с. 293]. 

Система фронтального контролю рівня сформованості АПОК в читанні 

майбутніх фахівців у сфері міжнародного менеджменту передбачає попередній, 

поточний, тематичний (модульний) та підсумковий види контролю. 

Поточний контроль здійснюється в аудиторії викладачем. 

Паралельно з ним відбувається самоконтроль on-line. 

Попередній контроль необхідний для визначення вихідного рівня 

сформованості в студентів АПОК в читанні автентичних ТФ [6, 193, 197]; 

поточний контроль передбачає перевірку ефективності виконання майбутніми 

менеджерами завдань електронного кейсу, тематичний контроль спрямований на 

визначення рівня сформованості АПОК в читанні по закінченню вивчення теми 

з фаху АМ; підсумковий дозволяє охарактеризувати приріст з отриманих 

результатів здобутих за відповідний період часу (наприклад, у кінці навчального 

модуля, семестру). 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи становить 60% 

аудиторної, 40% СР до якої входить і робота майбутніх менеджерів над 

виконанням завдань в електронному кейсі. 

Приводом до встановлення зазначеного співвідношення слугувала 

нагальна потреба реалізації розробленої авторської моделі в кредитно-модульній 

системі навчання: нам необхідно було визначити обсяг часу, потрібний для 

досягнення поставленої мети. 

При цьому, ми враховували розподіл годин із дисципліни «Англійська 

мова професійного спрямування» в Державному університеті «Житомирська 

політехніка» на факультеті економіки та менеджменту, на базі якого й проводили 

експериментальне навчання. 

Зазначене вище ми представили у вигляді Таблиці 2.3.2. 
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Співвідношення аудиторної та самостійної роботи в межах авторської 

моделі з формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів. 

Таблиця 2.3.2. 

Співвідношення аудиторної та самостійної роботи в межах авторської 

моделі з формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів. 

Кількість 

годин 

відведених на 

формування 

АПОК в межах 

СР в чотирьох 

видах МД 

вцілому 

І Семестр ІІ Семестр 132 

години 

за І та ІІ 

семестри 

разом 

66 годин  66 годин  

І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль IV Модуль 

33 години 33 години 33 години 33 години 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 г
о
д

и
н

 в
ід

в
ед

ен
и

х
 н

а
 

ф
о
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у
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н
я
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ч
и

т
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н
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д
л

я
 р

о
б
о
т
и

 з
 е

л
ек

т
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о
н

н
и

м
 

к
ей

со
м

 

8,25 годин 8,25 годин 8,25 годин 8,25 годин 

3
3
 г

о
д

и
н

и
 

за
 І

 т
а 

ІІ
 с

ем
ес

т
р

и
 р

аз
о
м

 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 5 

Змістовий 

модуль 9 

Змістовий 

модуль 13 

2  години 

 

2  години 2  години 2  години 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 6 

Змістовий 

модуль 10 

Змістовий 

модуль 14 

2  години 2  години 2  години 2  години 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 7 

Змістовий 

модуль 11 

Змістовий 

модуль 15 

2  години 2  години 2  години 2  години 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 8 

Змістовий 

модуль 12 

Змістовий 

модуль 16 

2  години 2  години 2  години 2  години 

 

Надалі, коротко надамо коментар зазначеному в Таблиці 2.3.2. Відповідно 

до вимог робочої програми з дисципліни «Англійська мова професійного 

спрямування» для студентів 2 року навчання галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент», Державного університету «Житомирська Політехніка» на 

СР в цілому відводиться 132 години впродовж навчального року. 

Оскільки читання є одним із чотирьох видів мовленнєвої діяльності, ми 

зробили висновок, що на його оволодіння доцільно відвести 25 % часу (тобто, 

якщо 132 години відведені на СР над розвитком та удосконаленням в основних 
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чотирьох видах МД – читання, говоріння, аудіювання та письмо – впродовж 

всього навчального року, тоді приблизно 33 години часу СР відводиться на 

формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів впродовж другого курсу 

вцілому). Упродовж 2 року навчання робочою програмою передбачено 4 модулі. 

Таким чином, в кожному із модулів має відводитися орієнтовно 8 годин 

25 хвилин на СР з оволодіння АПОК в читанні, а кожна тема (відповідно до 

робочої програми, кожен модуль містить 4 теми) – приблизно 2, 0625 годин на 

роботу з електронним кейсом. 

Так, як опрацювання тематики кожного змістового кейсу передбачає 

опрацювання в межах трьох аудиторних практичних занять та двох 

позааудиторних практичних занять СР (див. докладніше табл. 2.3.1.), на кожне 

позааудиторне практичне заняття СР для роботи з електронним кейсом 

відводиться 1, 03125 годин (із розрахунку розподілу 2, 0625 годин двох 

практичних занять СР порівну, де 60 хвилин у чистому вигляді передбачено на 

виконання завдань електронного кейсу, приблизно 4 секунди на користувацькі 

потреби, зокрема: на введення паролю та ідентифікації й активації системою 

користувача – майбутнього менеджера). 

Проте, ми погоджуємося з думкою О. Бігич, що тривалість СР не підлягає 

жорсткій регламентації [28, 29], а тому студенти, які відчувають значні труднощі 

чи проблеми розуміння ТФ мають змогу приділяти формуванню умінь в АПОК 

в читанні більше часу та уваги. 

Відтак, авторська модель формування АПОК в читанні майбутніх 

менеджерів розрахована на семестр ІІ року навчання майбутніх працівників 

сфери менеджменту (у другому семестрі ІІ року навчання структуру моделі 

можна дублювати, змінюючи тематичне наповнення курсу слідом за тематикою 

робочої програми зі спеціальності відповідного ЗВО). 

Кількість модулів заявлених в авторській моделі навчання становить 

2 навчальні модулі, де кожен містить по 4 змістові модулі слідом за робочою 

програмою спеціальності майбутніх менеджерів. 
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Таким чином, навчальний електронний кейс побудований з урахуванням 

тематики, визначеної робочою програмою, і передбачає формування АПОК в 

читанні в межах відповідної тематики представленої надалі Таблицею 2.3.3. 

Таблиця 2.3.3. 

Тематика навчального електронного кейсу 

Модуль 1 Модуль 2 

1. Meetings 

2. Effective Communication 

3. Telephoning 

4. Presentations. 

5. Negotiations. 

6. Cultural Differences in Business. 

7. Stress Management. 

8. Raising Finance. 

 

Планування роботи студентів відбувається за наступними напрямками. 

Розроблений нами електронний кейс складається з трьох розділів: розділ І – 

розділ для виконання завдань студентами, розділ ІІ – розділ викладача для 

контролю за навчальним процесом та розділ ІІІ – розділ адміністратора для 

підтримки координованої й узгодженої роботи викладача та студента. 

Майбутній менеджер входить в систему за умови реєстрації і отримання 

відповідного кодового імені. Після надання адміністратором студенту посилання 

з доступом до курсу, майбутній працівник сфери менеджменту має можливість 

увійти в систему і розпочати проходження курсу. 

Як вже зазначалось раніше (див. докладно табл. 2.3.2.), на опрацювання 

однієї теми змістового модуля відводиться 3 аудиторних практичних заняття та 

2 практичних заняття СР. Кожне практичне заняття СР з електронним кейсом 

складається з трьох блоків: І блок – блок обов’язкових для виконання завдань; 

ІІ блок – блок додаткових завдань для самоперевірки й подальшого розвитку 

навичок та вмінь (передбачається, що майбутній менеджер повинен не лише 

самостійно визначати й комбінувати обсяг цих завдань з урахуванням 

результатів виконання блоку обов’язкових завдань та самооцінювання рівня 

сформованості АПОК в читанні); ІІІ блок – блок тестувань в кінці теми для 
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перевірки рівня сформованості відповідних навичок та вмінь, за виконання яких 

виставляється оцінка. 

Відповідно, кожне наступне практичне заняття СР з електронним кейсом є 

доступним після успішного закінчення попереднього. Більшість завдань 

перевіряється автоматично, для перевірки та контролю письмових завдань 

залучається викладач. Після проходження практичного заняття СР електронного 

кейсу й перевірки викладачем студент має можливість переглянути свої 

результати у відповідному розділі «My Progress», а також прочитати коментарі 

викладача стосовно виконання завдань. Також, студенти мають декілька спроб 

для виконання завдань. При повторному виконанні на екрані з’являються 

підказки, які відповіді були дані правильно та яким балом оцінив завдання 

викладач. 

Для зручності студентів передбачена можливість спілкування з 

викладачем за допомогою онлайн чату електронного кейсу (якщо викладач не є 

в on-line, тоді про кожне запитання учасника курсу викладачеві автоматично 

направляється повідомлення на електронну пошту. Після, чого викладач 

заходить до чату й спілкується зі студентом). Для студентів, також, передбачено 

дискусійний форум (якщо студент має бажання обговорити питання з іншими 

учасниками, йому слід зайти у відповідний розділ та обрати тему, яка є для нього 

актуальною або створити її). Приклади сторінок електронного кейсу наведено в 

Додатках Б1, Б2. Аудиторні практичні заняття реалізуються за традиційною 

методикою. 

Слідом за М. Л. Смульсон [148], ми розглядаємо наступні етапи реалізації 

СР в нашій моделі: організаційний (пов’язаний із визначенням студентами рівня 

володіння АПОК в читанні, окресленням можливих труднощів, а також із 

конкретизацією навчальних цілей шляхом виконання контрольних завдань для 

самооцінювання); навчальний (спрямований на оволодіння мовленнєвими 

навичками, уміннями в АПОЧ (упродовж якого реалізуються три етапи 

формування АПОК в читанні – Pre-reading, Reading та Post-Reading); 
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контрольний, орієнтований на контроль та оцінку (а також самоконтроль та 

самооцінку) результатів СР. 

Підсумковий етап реалізується в кінці семестру і передбачає виконання 

контрольних завдань для самооцінювання, а також виконання завдань на 

перевірку рівня сформованості АПОК в читанні. 

Заявлена нами модель передбачає в своєму складі 8 циклів. Кожен цикл 

відповідає темі змістового модуля (іншими словами, у межах модуля виділяємо 

чотири цикли). Послідовність завдань повторюється з циклу в цикл, при цьому 

змінюється лише тематика навчального матеріалу. 

Окремо слід зазначити, що за виконання завдань кожного циклу студенти 

отримують бали, які потім враховуються під час виставлення загальної оцінки з 

«Англійської мови професійного спрямування». 

Варто зазначити, що наша модель передбачає також чотири години 

аудиторної роботи для визначення рівня сформованості в майбутніх менеджерів 

АПОК в читанні шляхом виконання тестових завдань. Використання 

електронного кейсу із метою формування АПОК в читанні у майбутніх 

менеджерів тісно пов’язане з рівнем користувацької діяльності студентів. 

Користувацька діяльність пов’язана з керуванням програмним забезпеченням. 

Вона складається з користувацьких операцій, які формуються у процесі дій 

користувача та визначаються цими діями. При здійсненні багаторазових 

свідомих дій користувацькі операції стають несвідомими та перетворюються на 

користувацькі навички [137, 193, 194; 197]. 

Відтак, для формування АПОК в читанні майбутніх фахівців сфери 

міжнародного менеджменту із використанням електронного кейсу необхідно 

володіти такими користувацькими навичками: реєстрація в електронному кейсі, 

друк тексту на клавіатурі, відкриття файлів на екрані монітору та робота з 

головним й контекстним меню (як вже зазначалося раніше, на ці види 

діяльностей ми відвели приблизно 4 секунди). Користувацькі вміння, услід за 

Ю. Романюк, ми визначаємо як здатність управляти користувацькою діяльністю 

в умовах поставлених завдань (у нашому випадку з метою формування АПОК в 
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читанні) в електронному кейсі та на інших веб-ресурсах [137, с. 103]. До 

користувацьких умінь відносимо: вміння працювати з навчальним електронним 

кейсом (системою адміністрування навчальним електронним кейсом), 

працювати з браузером, орієнтуватися в адресах та протоколах інтернет-ресурсів 

[137, с. 103; 192; 195; 196; 197]. 

Необхідно також зазначити, що в межах нашої наукової розвідки ми не 

переслідуємо мету формування виділених користувацьких навичок та вмінь 

роботи майбутніх менеджерів з електронним кейсом та з іншими веб-ресурсами. 

Адже, нами було проведено попереднє опитування студентів, за результатами 

якого ми прийшли до висновків, що майбутні працівники сфери міжнародного 

менеджменту високо оцінюють власні навички та вміння роботи з веб-сайтами 

та іншими інтернет-ресурсами для добору автентичних ТФ (Додаток А). Ці 

відомості надалі набули свого підтвердження в процесі реалізації 

експериментального навчання. Майбутні економісти продемонстрували, що 

вони є досвідченими інтернет-користувачами. 

Тому, ми не вважаємо за доцільне відводити час на формування в студентів 

2 року навчання – майбутніх фахівців у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент» користувацьких навичок та вмінь. 

Запропонована модель формування АПОК в читанні у майбутніх 

менеджерів у процесі СР в електронному кейсі, яка характеризується 

системністю та послідовністю, побудована із урахуванням об’єкта (процес 

формування АПОК у читанні в майбутніх менеджерів), мети (формування АПОК 

в читанні за підтримки дистанційного веб-кейсу), суб’єктів навчання (студенти 

другого курсу – майбутні працівники у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент»), очікуваного результату навчання (сформованість АПОК в 

читанні, що відповідає рівню В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями), 

навчальної дисципліни («Англійська мова професійного спрямування»), у межах 

якої побудована заявлена модель, засобів навчання (електронний навчальний 
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кейс, де були представлені розроблені завдання), контролю результатів 

(попередній, поточний, тематичний (модульний) та підсумковий види контролю, 

що координуються викладачем, через електронний кейс, а також самоконтроль), 

реалізації розробленої моделі у кредитно-модульній системі навчання. У моделі 

ми розглядаємо етапи СР: організаційний, пов’язаний із визначенням студентами 

рівня сформованості АПОК в читанні, окресленням можливих труднощів, а 

також конкретизацією навчальних цілей шляхом виконання контрольних 

завдань для самооцінювання та аналізу результатів тестових завдань; 

навчальний, спрямований на оволодіння мовленнєвими навичками, вміннями в 

АПОЧ (упродовж якого реалізуються три етапи оволодіння АПОЧ – Pre-reading, 

Reading, Post-Reading), а також контрольний, орієнтований на контроль та оцінку 

(а також самоконтроль та самооцінку) результатів СР. 

Підсумковий етап реалізується в кінці семестру і передбачає виконання 

контрольних завдань для самооцінювання та виконання завдань на перевірку 

рівня сформованості у майбутніх менеджерів АПОК в читанні. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

У Розділі 2 нами було представлено методику формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в читанні у майбутніх менеджерів 

засобами електронного кейсу. Ми охарактеризували критерії для відбору 

автентичних текстів з фаху, навели приклади добору автентичних ТФ за цими 

критеріями; визначили етапи формування АПОК та уклали відповідну систему 

завдань, яка базується на відібраних автентичних ТФ. Також, ми представили 

модель формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

читанні майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу.  

1. Обґрунтовано, що одиницями добору текстів для навчання читання є 

змістовно цілісні, зв’язні, смислово та змістовно завершені, прагматичні, 

інформативні фахові тексти, які відповідають критеріям професійної 

спрямованості / урахування міждисциплінарних зв’язків, автентичності, 



133 

 

інформативності, новизни інформації, різноманітності типів та жанрів текстів, 

співвіднесеності текстів з видами читання, відповідності комунікативним 

потребам. Основними джерелами добору визначено наукові журнали з 

менеджменту (для добору наукових статей), аналітичні публіцистичні статті (для 

добору публіцистичних статей), автентичні документи підприємств (звіти та 

угоди). 

2. Розроблено систему завдань для формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності у майбутніх менеджерів, яка охоплює 

5 блоків завдань: для формування умінь та стратегій ознайомлювального 

читання, для формування умінь та стратегій пошукового читання, для 

формування умінь та стратегій вивчаючого читання, для формування умінь 

автономного читання, пошуку та обробки необхідної інформації; комплексного 

застосування умінь та стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого 

читання, для формування умінь монологічного та діалогічного мовлення, 

інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. Кожен блок завдань 

складають завдання дотекстового, текстового та післятекстового етапів. 

3. Розроблена нами модель організації процесу навчання ґрунтується на 

принципах циклічності, системності, поетапності навчання та реалізується у 

контексті кредитно-модульної системи навчання та модульно-рейтингової 

системи оцінювання. Модель було розраховано на І семестр ІІ року навчання 

майбутніх працівників сфери менеджменту. Вона включає в себе 2 навчальні 

модулі, кожен з яких містить 4 змістові модулі відповідно. У межах кожного 

змістового модуля запланована робота за трьома традиційними етапами роботи 

з автентичним ТФ: 1 – дотекстовий, 2 – текстовий, 3 – післятекстовий. 

Створені розробки і матеріали відкривають додаткові перспективи щодо 

підвищення рівня якості формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в читанні автентичних ТФ у майбутніх менеджерів, а також щодо 

вдосконалення відповідних навчальних посібників і підручників. Основні 

результати зазначеного було додатково відображено нами в публікаціях [41, 42, 

43, 270; 271].  
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗАСОБАМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО КЕЙСУ 

 

У цьому розділі ми маємо на меті представити опис процесу планування, 

підготовки та проведення експериментального навчання; охарактеризувати 

критерії шкали оцінювання результатів експерименту; обґрунтувати 

експериментально перевірену ефективність авторської методики та надати 

методичні рекомендації щодо особливостей технології формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

засобами віртуального електронного кейсу. 

 

3.1. Організація навчального експерименту 

 

З метою перевірки ефективності запропонованої методики формування 

англомовної компетентності в читанні у майбутніх менеджерів засобами 

електронного кейсу було підготовлено та організовано методичний експеримент 

з урахуванням його основних положень та компонентів (за П. Гурвичем та 

М. Ляховицьким [58, 103]): експеримент проводився в кілька етапів 

(передекспериментальний зріз, експериментальне навчання, 

післяекспериментальний зріз, аналіз та інтерпретація отриманих результатів), 

мав чітку окреслену мету та завдання на кожному з етапів [13]. 

Експеримент проводився на базі Державного університету «Житомирська 

політехніка» (довідка № 21.00-2/3 від 05.06.2019). В експерименті взяли участь 

48 студентів ІІ курсу спеціальності 073 «Менеджмент». 

Так, ми визначили об’єкти перевірки й експериментальна діяльність була 

обмеженою в часі: експеримент мав чітко визначену гіпотезу, варійовану та 

неварійовані умови. 
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Під час експериментального навчання ми дотримувалися всіх передумов 

для ізольованого врахування методичного впливу фактору, який досліджується; 

нами було розроблено критерії та норми оцінювання результатів навчання; 

застосовано методи математичної статистики для підтвердження одержаних 

результатів на різних етапах експерименту [20, 30, 58, 64, 103, 119, 127, 157]. 

Мета експерименту полягала в перевірці ефективності методики 

формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в 

майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу, що ґрунтується на засадах 

комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та інтегративного підходів, 

загально дидактичних та методичних принципах, реалізується засобами 

віртуального електронного кейсу, який складає система завдань. 

Відповідно до поставленої мети, нами було визначено завдання 

експерименту: 

1) провести передекспериментальний зріз для виявлення рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності 

в майбутніх менеджерів; 

2) спланувати хід експерименту; укласти експериментальні матеріали, 

розробити критерії оцінки, вибрати учасників експерименту; 

3) провести експериментальне навчання відповідно до розробленої моделі 

авторської методики, застосувавши два її варіанти відповідно до варійованої 

умови; 

5) провести післяекспериментальний зріз для виявлення рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності 

в майбутніх менеджерів; здійснити аналіз та інтерпретацію одержаних 

результатів, а також застосувати математичні обчислення для формування 

висновків; 

6) сформулювати методичні передумови ефективності реалізації 

розробленої методики. 
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Об’єктом дослідження в ході експериментального навчання став процес 

та результат формування англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності в майбутніх менеджерів. 

Предметом дослідження в ході експерименту стали сформовані: 

- лінгвальні (лексичні, граматичні) знання (мовних особливостей 

різногалузевих англомовних текстів з фаху), мовленнєві англомовні рецептивні 

лексичні, граматичні навички; 

- уміння ознайомлювального, пошукового, вивчаючого читання 

англомовних фахових текстів з менеджменту; 

- стратегії читання ознайомлювального, пошукового, вивчаючого читання, 

якими користується майбутній менеджер у процесі навчальної та фахової 

діяльності [189, 191]; 

- здатність та готовність до автономного читання професійно орієнтованих 

англомовних текстів з метою пошуку, аналізу, обробки необхідної навчальної та 

фахової інформації з менеджменту. 

Тривалість експерименту була визначена нами відповідно до 

розробленої в підрозділі 2.3 моделі авторської методики навчання. Експеримент 

проводився у 2018 – 2019 н.р. (вересень – листопад) на факультеті економіки та 

менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка» серед 

студентів ІІ курсу – майбутніх фахівців у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент». На передекспериментальний та післяекспериментальні 

підсумкові зрізи відводилося по 4 години. На експериментальне навчання – 

2 модулі по 30 годин: 30 годин аудиторних та 30 годин самостійної роботи. У 

відповідності до зазначених норм часу, представимо план та структуру 

методичного експерименту у вигляді таблиці (Таблиця 3.1.1) 
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Таблиця 3.1.1 

Структура методичного експерименту 

№ Етапи 

експерименталь

ного 

дослідження 

Час 

проведенн

я 

Кількість 

годин на 1 

групу 

Кіль-

кість 

груп 

Завдання етапів 

1. Передексперим

ен- 

тальний зріз 

вересень 

2018 р. 

4 години 2 Виявлення наявного 

рівня сформованості 

англомовної професійно 

орієнтованої читацької 

компетентності в 

майбутніх менеджерів. 

2. Експеримен- 

тальне 

навчання 

велесень 

2018 – 

листопад 

2018 р. 

60 годин на 1 

групу 

2 Упровадження 

розробленої методики у 

навчальний процес 

3. Після-

експерименталь

-ний зріз 

листопад 

2018 р. 

4 години на 1 

групу. 

2 Виявлення 

підсумкового рівня 

англомовної професійно 

орієнтованої читацької 

компетентності в 

майбутніх менеджерів. 

 

Гіпотеза експерименту: ефективність формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів буде 

високою за умов: організації навчання на засадах комунікативно-діяльнісного, 

компетентнісного та інтегративного підходів, застосування методу Case-study, 

застосування віртуального електронного кейсу як засобу навчання читання, а 

також системи завдань, які складають зміст кейсу та організовані у відповідну 

модель, дібраних для читання текстів, використання варіанту Б авторської 

методики. 

Відповідно до моделі авторської методики, варійованою величиною було 

визначено синкретичне / дискретне формування читацьких умінь та 

стратегій. 
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Варіант А полягав у синкретичному формуванні у студентів читацьких 

умінь та стратегій: студенти мали комплексні завдання, які передбачали 

комплексне застосування відразу кількох (або всіх) стратегій / умінь в межах 

одного виду читання. 

Варіант А відображав «природнє» використання умінь та стратегій, що 

має в звичайних умовах читання синкретичний характер, тобто окреслені вище 

(див. докладніше підрозділ 1.1) уміння та стратегії в різних видах читання 

використовуються комплексно та інтегровано. 

Проте, варто зауважити на тому, що синкретичне використання читацьких 

умінь та стратегій (як було підтверджено результатами розвідувального 

експериментального навчання) може викликати труднощі у студентів пов’язані 

із розсіюванням уваги (або й взагалі опущення / блокування окремих умінь чи 

стратегій). 

Варіант Б полягав у дискретному формуванні у студентів читацьких умінь 

та стратегій: студенти мали алгоритм окремих завдань, які передбачали 

дискретність у формуванні кожного вміння та стратегії окремо від інших. 

Перевагу варіантові Б авторської методики було надано з таких 

міркувань: 

- студенти могли зосередитися на кожній стратегії та вмінні, що 

формувалися; 

- дискретна модель дозволяла відтренувати належним чином кожне вміння 

та кожну стратегію; 

- сформованість належних умінь та стратегій в різних видах читання 

зумовлювала поступове їх інтегрування в умовах природнього процесу читання. 

Неварійовані умови: кількісний склад учасників експерименту в ЕГ1 та 

ЕГ2; вихідний рівень читацької компетентності у студентів ЕГ1 не відрізняється 

від вихідного рівня студентів ЕГ2, також однакове співвідношення студентів з 

високим, достатнім, середнім та низьким рівнями навченості; тривалість 

навчання; зміст навчання; електронний кейс як засіб навчання; відібрані 
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навчальні матеріали (тексти для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні), критерії оцінювання, експериментатор. 

У нашому дослідженні не було задіяно контрольні групи через відсутність 

єдиної методики формування професійно орієнтованої читацької компетентності 

в майбутніх менеджерів, що унеможливило подальше порівняння результатів 

експериментального навчання в експериментальних та контрольних групах. 

Добір учасників експерименту. Відтак, в основному природньому 

експериментальному навчанні взяли участь 48 студентів IІ курсу факультету 

економіки та менеджменту Державного університету «Житомирська 

політехніка» – майбутніх фахівців у галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 

073 «Менеджмент»: ЕГ-1 (24 студенти), які навчалися за варіантом моделі А, 

ЕГ-2 (24 студенти), які навчалися за варіантом моделі Б. Для визначення 

учасників експерименту було проведено передекспериментальний зріз і дібрано 

до складу кожної ЕГ по 2 особи з високим, по 6 осіб з достатнім, по 11 осіб з 

середнім по 5 осіб з низьким рівнями. 

Таким чином, було створено ЕГ з приблизно однаковими початковими 

результатами навченості, що дало можливість поставити обидві вибірки 

студентів у рівні умови. 

За класифікацією П. Гурвича [58, с. 26 – 36], описуваний експеримент був: 

- основним (передбачав проведення експериментального навчання на 

основі сформульованої нами гіпотези), 

- вертикально-горизонтальним (вертикальний характер експерименту 

дозволив виявити ефективність методики в цілому шляхом зіставлення 

результатів передекспериментльного та післяекспериментального зрізів у 

кожній ЕГ; горизонтальний характер експерименту дав можливість порівняти 

варіант А та варіант Б авторської методики та виявлення більш ефективний), 

- природним (відбувався в умовах звичайного навчального процесу); 

- відкритим (надавав можливість доповнення / заміни або оновлення 

текстових матеріалів кейсу). 
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Надалі, охарактеризуємо критерії та норми оцінювання англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів, які 

ми уклали для відбору, аналізу та інтерпретації отриманих даних основного 

природного експериментального навчання, адже, критерії та норми 

оцінювання англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності є 

визначальним фактором у вимірюванні рівня сформованості заявленої 

компетентності. У визначенні критеріїв оцінювання ми орієнтувалися на 

здобутки попередніх досліджень, зокрема праці І. Литвиненко [100], О. Малюги 

[105], С. Фоломкіної [164]. Ці дослідники виділяють: критерій точності 

розуміння; критерій повноти розуміння [100; 105; 110, c. 388; 164]; критерій 

глибини розуміння [100; 105; 164]. 

Означені критерії вважаємо релевантними й нашому дослідженню. 

Критерій точності розуміння (розуміння значень лексичних одиниць, 

граматичних форм та конструкцій; а також лінгвальних та змістових зв’язків між 

компонентами тексту) поширюємо на перевірку лексичних і граматичних 

навичок в усіх видах читання: коли лексичні, чи граматичні деталі тексту 

відіграють ключову роль в розумінні змісту. 

Критерій точності розуміння імплементується в тестові завдання, які 

орієнтовані на фінальні цілі різних видів читання. 

Повнота розуміння (якість розуміння змістових елементів тексту), яка 

полягає, по суті, в досягненні комунікативних цілей читання. 

Повнота розуміння під час ознайомлювального читання полягає у: 

- максимально вичерпному прогнозуванні теми, основних змістових віх 

тексту; 

- прогнозуванні та встановленні послідовності викладу інформації; 

- розумінні загального змісту; компресії інформації та узагальненні 

основних змістових блоків тексту, ігнорування другорядної інформації;  

- висловленні свого ставлення до прочитаного: наскільки ця інформація є 

новою, актуальною, потрібною для роботи менеджера, чи є потреба в 

подальшому опрацюванні цієї інформації. 
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Повнота розуміння під час пошукового читання полягає у: 

- максимально вичерпному прогнозуванні теми, основних змістових віх 

тексту, послідовності викладу інформації; 

- знаходженні за лінгвальними та екстралінгвальними опорами необхідної 

інформації (поданої в різних фрагментах тексту); 

- розумінні загального змісту; основних змістово-смислових віх, 

встановлення їх послідовності; 

- виявленні та доборі необхідної інформації, в узагальненні її та вираженні 

свого ставлення до прочитаного: давати оцінку актуальності та затребуваності 

інформації. 

Повнота розуміння під час вивчаючого читання полягає у: 

- розумінні деталей тексту; 

- оцінці інформації з точки зору її цінності, новизни, актуальності, 

зіставлення з уже наявними знаннями у предметній галузі; 

- використанні одержаної з тексту інформації під час обговорення 

важливих фахових питань. 

Глибина розуміння (якість розуміння та інтерпретації смислу) в різних 

видах читання полягає в розумінні: 

- авторського задуму (ідеї), 

- прагматики (комунікативної функції) та емоційного тону; 

- імпліцитної інформації (у вивчаючому читанні). 

Зважаючи на зміст англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності майбутніх менеджерів, серед основних компонентів якої 

виділено стратегії читання, а також здатність та готовність автономного читання 

англомовних фахових текстів, вважаємо доцільним виділити критерії 

адекватності застосування читацьких стратегій та автономності у досягненні 

читацьких цілей з метою вирішення фахових завдань. 

Адекватність застосування читацьких стратегій видові читання: 

відповідно до цього критерію, читацькі стратегії націлені на найбільш повну 

реалізацію комунікативних цілей читання і якість та ефективність досягнення 
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комунікативних цілей залежить від того, наскільки адекватно та повно будуть 

застосовані стратегії [189, 190]. 

Автономність у досягненні читацьких цілей з метою вирішення фахових 

завдань полягає в тому, наскільки студенти готові до того, щоб автономно 

застосовувати різні види читання у змодельованих ситуаціях фахової взаємодії. 

Автономний читач готовий самостійно працювати з літературою, яка подана в 

кейсі, а також використовувати додаткові інформаційні джерела, застосовуючи 

різні види читання з метою пошуку необхідної інформації для вирішення 

проблем, які виникли; знаходить та опрацьовує нову інформацію. 

Саме тому для перевірки компетентності в читанні на етапі 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів матеріали було 

укладено в електронний віртуальний кейс, який містив тексти для читання 

(ознайомлювального, вивчаючого, пошукового), питання до текстів, фахову 

проблему, яка потребувала вирішення, додаткові текстові матеріали, вільне 

користування Інтернетом. 

У Таблиці 3.1.2 наведено критерії та норми оцінювання відповідно до 

зазначених вище їх характеристик. 

Таблиця 3.1.2 

Критерії та норми оцінювання англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

Критерій 

оцінювання 

Норми оцінювання 

Точність розуміння 

(перевірялася у 

формі тестових 

завдань) 

За 1 правильну відповідь (правильно визначену 

лексичну / граматичну одиницю) студент одержував 

1 бал (всього 30 балів: 10 балів до 1 тексту  за наявності 

таких 3 текстів) 

Повнота розуміння 

під час 

Максимально: 10 балів. 
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ознайомлювального 

читання 

10 балів: - вичерпно прогнозує на основі лінгвальних та 

екстралінгвальних опор тему, основні змістові віхи 

тексту; 

- прогнозує та встановлює послідовність викладу 

інформації;  

- розуміє загальний зміст, чітко компресує інформацію, 

узагальнює її, ігнорує другорядну інформацію;  

- висловлює своє ставлення щодо новизни, 

актуальності, цінності інформації, потреби в глибшому 

опрацюванні. 

9 балів: усі попередні характеристки: однак, може бути 

не спрогнозований якийсь 1 модуль інформації, який 

явно репрезентований лінгвальними та 

екстралінгвальними опорами; або порушена 

послідовність викладу інформації (але не впливає в 

цілому на розуміння змісту); або 1 з блоків не достатньо 

скомпресований, містить неважливу інформацію. 

8 балів: допускається 2-3 недоліки з вище перелічених; 

7 балів: розуміє загальний зміст, висловлює своє 

ставлення щодо новизни, актуальності, цінності 

інформації, потреби в глибшому опрацюванні; проте 

прогнозує тему, основні змістові віхи тексту, 

прогнозує та встановлює послідовність викладу 

інформації приблизно на 70%, 1 змістово-смислова віха 

залишається не визначеною, не скомпресованою, не 

узагальненою. 

6 балів: студент розуміє близько 60% інформації в 

прогнозуванні та в рецепції; 



144 

 

5 балів: студент розуміє близько 50% інформації в 

прогнозуванні та в рецепції; робить помилки, які 

спотворюють зміст прочитаного; 

4 бали: студент прогнозує та розуміє окремі фрагменти 

тексту, компресує окремі змістові блоки інформації, 

проте може зрозуміти зміст у цілому; 

3 – 1 бал – фрагментарне прогнозування та розуміння в 

обсязі 30, 20. 10% відповідно. Починаючи з 3 балів і 

нижче спостерігається відсутність розуміння змісту в 

цілому. 

Повнота розуміння 

під час пошукового 

читання 

Максимально 10 балів: 

10 балів: – студент максимально вичерпно прогнозує 

тему, основні змістові віхи тексту, послідовність 

викладу інформації;  

- максимально повно виявляє необхідну інформацію, 

представлену спорадично по тексту; 

- розуміє загальний зміст; основні змістово-смислові 

віхи, встановлює їх послідовність; 

- виявляє та добирає необхідну інформацію, узагальнює 

її та висловлює своє ставлення щодо новизни, 

актуальності, цінності інформації, потреби в глибшому 

опрацюванні. 

9 балів: усі попередні характеристки: однак, може бути 

не спрогнозований якийсь 1 модуль інформації, який 

явно репрезентований лінгвальними та 

екстралінгвальними опорами; або порушена 

послідовність викладу інформації (але не впливає в 

цілому на розуміння змісту); або не знайдений 1 

фрагмент інформації. 
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8 балів: допускається 2-3 недоліки з вище перелічених; 

7 балів: розуміє загальний зміст, висловлює своє 

ставлення щодо новизни, актуальності, цінності 

інформації, потреби в глибшому опрацюванні; проте 

прогнозує тему, основні змістові віхи тексту, 

прогнозує та встановлює послідовність викладу 

інформації приблизно на 70%, 1 змістово-смислова віха 

залишається не визначеною, не скомпресованою, не 

узагальненою. 

6 балів: студент знаходить, розуміє, прогнозує близько 

60% інформації; 

5 балів: студент знаходить, розуміє, прогнозує близько 

50% інформації; 

4-1 бал: студент знаходить, прогнозує та розуміє окремі 

фрагменти тексту у відповідному відсотковому 

відношенні. 

Повнота розуміння  

під час вивчаючого 

читання 

Максимально 10 балів: 

10 балів: студент максимально повно розуміє усі деталі 

тексту; дає об’єктивну оцінку цінності, новизни та 

актуальності інформації; використовує максимально 

повно одержану з тексту інформації під час 

обговорення важливих фахових питань; 

9 балів: те саме, допускаються 1 помилка, яка не 

впливає на розуміння змісту в цілому; 

8 балів: те саме, допускаються 2-3 помилки, які не 

впливають на розуміння змісту в цілому; 

7 балів: допускаються 1-2 помилки, які локально 

впливають на розуміння змісту окремого 

висловлювання;  
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6 балів: студент не розуміє близько 10 % деталей тексту,  

поза увагою лишається важливий  інформаційний блок. 

5 балів: студент не розуміє близько 10-25% деталей 

тексту,  поза увагою лишаються важливі  інформаційні 

блоки. 

4 бали: студент не розуміє близько 50% деталей тексту, 

поза увагою лишаються важливі  інформаційні блоки. 

3 бали: студент не розуміє близько 75% деталей тексту,  

поза увагою лишаються важливі  інформаційні блоки. 

2 бали: студент не розуміє близько 90% деталей тексту. 

1 бал: розуміння окремих речень.  

Глибина розуміння Максимально 5 балів за текст: 

5 балів: студент розуміє ідею / авторські інтенції, 

основну комунікативну функцію, основну тональність / 

модальність, а також імпліцитну інформацію; 

4 бали: те саме, проте допускаються певні неточності в 

розумінні модальності окремих фрагментів та окремих 

імплікатів; 

3 бали: розуміє ідею / авторські інтенції, основну 

комунікативну функцію, не розуміє близько 50% 

імпліцитної інформації та суб’єктивної модальності 

більшості фрагментів тексту; 

2 бали: у цілому розуміє ідею / авторські інтенції, 

основну комунікативну функцію, проте не розуміє 

імпліцитної інформації та суб’єктивної модальності 

тексту; 

1 бал: спорадично розуміє ідею / авторські інтенції та 

основну комунікативну функцію. 
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Адекватність 

застосування 

читацьких 

стратегій 

Максимально 2 бали за застосування 1 стратегії (до 

кожного виду читання розроблено 5 стратегій: 5Х2=10 

балів за застосування стратегій до 1 виду читання): 

2 бали – студент застосовує стратегію максимально 

ефективно, досягає поставлених комунікативних цілей; 

1 бал – студент застосовує стратегію частково, 

пропускаються певні кроки в діях. 

Автономність у 

досягненні 

читацьких цілей з 

метою вирішення 

фахових завдань 

Максимально 15 балів. 

15 балів: студент може автономно працювати з 

літературою, яка подана в кейсі, а також 

використовувати додаткові інформаційні джерела, 

застосовуючи різні види читання, знаходить близько 

50% нової інформації; 

14 балів: те саме, тільки не використовується вивчаюче 

читання, однак знаходить близько 50%; 

13 балів: те саме, тільки знаходить близько 20-30% 

нової інформації; 

12 балів: те саме, тільки знаходить близько 10% нової 

інформації; 

11 балів студент автономно працює лише з джерелами 

(до яких поставлені завдання, і які не мають завдань), 

однак не користується додатковими; 

10 балів: те саме, однак з поданих текстів вилучено 

близько 90% інформації; 

9 балів: те саме, однак з поданих текстів вилучено 

близько 75->90% інформації; 

8 балів: те саме, однак з поданих текстів студент 

використовує 50->75% інформації; 
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7 балів: те саме, однак з поданих текстів студент 

використовує >50% інформації; 

6 балів: студент працює лише з джерелами, які містять 

інструкції до читання, проте дотримується їх на             

90-100%; 

5 балів: студент працює лише з джерелами, які містять 

інструкції до читання, проте дотримується їх на              

75->90%; 

4 бали: студент працює лише з джерелами, які містять 

інструкції до читання, проте дотримується їх на             

50->75%; 

3 бали: студент працює лише з джерелами, які містять 

інструкції до читання, проте дотримується їх на >50%; 

2 бали: студент може досягнути комунікативну 

функцію під час читання лише з допомогою викладача; 

1 бал: студент може вилучити лише окремі спорадичні 

дні і то з допомогою викладача. 

 

У розробленні шкали оцінювання ми спиралися на систему ECTS, а також 

на програмні вимоги до оцінювання іншомовної компетентності в читанні 

майбутніх менеджерів: відмінно (високий рівень) – 90-100%; добре (достатній 

рівень) – 75-89%; задовільно (середній рівень) – 60-74%; незадовільно (низький 

рівень) >60%. 

Отже, максимально студент може набрати 120 балів: 

За першим критерієм (точність розуміння) 30 балів: по 10 балів за кожен 

текст; 

За другим критерієм (повнота розуміння) 30 балів: по 10 балів за кожен 

текст; 

За третім критерієм (глибина розуміння) 15 балів: по 5 балів за кожен текст; 
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За четвертим критерієм (адекватність застосування читацьких стратегій): 

30 балів: по 10 балів за кожен текст; 

За п’ятим критерієм (автономність у досягненні читацьких цілей з метою 

вирішення фахових завдань) 15 балів. 

Відповідно, високий рівень навченості складав 108-120 балів; достатній – 

90-107 балів; середній – 72-89 балів; низький – 71 бал і нижче. 

Представлені вище організаційні аспекти підготовки та етапи проведення 

як пілотного розвідувального експериментального навчання, так і основного 

природнього експерименту є вагомими та суттєвими для подальшого 

відображення сутності його структури та об’єктивності отриманих результатів. 

При цьому, визначити якісну та кількісну характеристики ефективності 

запропонованої технології формування професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в читання майбутніх менеджерів ми зможемо лише після 

ретельного аналізу та інтерпретації отриманих результатів із усіх етапів 

експериментального навчання, чому і буде присвячено наступний підрозділ. 

 

3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація 

 

З метою аналізу та інтерпретації результатів основного природного 

експерименту, ми проаналізували літературу з методики проведення 

експериментальних досліджень та визначили для нашого експерименту наступні 

етапи: 

Таблиця 3.2.1 

Структура методичного експерименту 

Етапи експерименту Ціль експерименту 

1. Передекспериментальний 

зріз 

Встановлення початкового рівня володіння 

стратегіями АПОЧ. 
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2. Експериментальне 

навчання 

Навчання студентів стратегій в процесі АПОЧ 

за двома варіантами моделі на основі 

запропонованої системи завдань. 

3. Післяекспериментальний 

зріз 

Визначення підсумкового  

рівня сформованості стратегічної компетенції в 

процесі навчання АПОЧ. 

4. Інтерпретація результатів 

експериментального 

навчання 

Статистико-математичне опрацювання даних та 

інтерпретація результатів експериментального 

навчання. 

 

Надалі надамо коментар зазначеному в таблиці. 

Передекспериментальний зріз тривав 4 години і передбачав виявлення 

наявного рівня сформованості у майбутніх менеджерів компетентності в 

англомовному професійно орієнтованому читанні. 

Для передекспериментального зрізу студентам було запропоновано до 

виконання завдання, укладені в електронний віртуальний кейс: 

БЛОК ЗАВДАНЬ 1 (для перевірки умінь ознайомлювального читання) 

Завдання 1. You have to prepare for the discussion: Does the manager have to 

listen to the advice of the subordinates; if the advice of the subordinates is 

unprofessional, how the manager should respond to them. For this you have to use the 

relevant literature. You have to start from the Internet searching sources. You will find 

the text below, which you see for the first time. Describe the action algorithm 

(strategies) that you will use in the process of working with the text. (Вам потрібно 

підготуватися до дискусії: чи має менеджер прислухатися до порад підлеглих; 

якщо поради підлеглих є непрофесійні, як має реагувати на них менеджер-

керівник? 

Для цього Вам потрібно скористатися відповідною літературою. Ви 

починаєте пошук та обробку джерел. Вам потрапляє поданий нижче текст, який 
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Ви бачите вперше. Опишіть алгоритм дій (стратегій), які Ви застосуєте у процесі 

роботи з текстом) (текст розміщено у додатку Г.1). 

Мета завдання: перевірити рівень сформованості стратегій (10 балів). 

Композиційні особливості тексту для моніторингу: автентичний текст 

було нами дібрано за чіткими композиційно-структурними ознаками. Студенти 

повинні зорієнтуватися в процесі оперування стратегіями на такі елементи в 

тексті з фаху, як чітко виокремлений заголовок, ключові слова, анотація або 

текстові виділення, підзаголовки, виокремлені вступ та висновки тощо. 

Завдання 2. Before reading the text, you have to predict its theme and the main 

content. Make a plan (according to the steps of the information presenting) and write 

them. (Перед читанням тексту спрогнозуйте його тему, основні змістові віхи, 

складіть план (відповідно до послідовності викладення інформації) і напишіть 

їх) (3 бали) (текст розміщено у додатку Г.2). 

Завдання 3. Read the text (Прочитайте текст). 

3.1. Match the predicted content to what you have understand after the text 

reading. Correct the plan by identifying the main content positions (Зіставте 

спрогнозований зміст з тим, що Ви зрозуміли, читаючи текст. Скорегуйте 

складений до читання план, визначивши основні змістові віхи) (4 бали). 

3.2. Complete the test tasks in the text (Виконайте тестові завдання до тексту) 

(10 балів). 

(Примітка. Нами було упорядковано наступні позиції в межах тестових 

завдань на перевірку: 5 завдань – на перевірку точності розуміння окремих 

лексико-граматичних явищ та 5 тестових завдань на перевірку глибини 

розуміння змісту). 

1. Find three synonyms to the verb «boast». 

a) _______________   b) _______________    c) _______________ 

2. Are those formal or informal? 

a) wads _________                  b) envy-inducing _________ 

3. Find words that collocate with the following words: 

a) gifts ______________  b) promises __________  c) praise __________ 
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4. Find words that collocate with the following words: 

a) hard work__________    b) bad behaviours __________ 

5. Find words that collocate with the following words: 

a) fortune __________     b) money __________ 

6. Why, do you think, so many teenagers follow famous young millionaires on social 

media? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7.Do you have any social media accounts? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Are there any disadvantages of leading an opulent lifestyle? ___________ 

__________________________________________________________________ 

9. Does the author of the text tried: 

a) to convince __,     b) to expose___,     c) to inform___,     d) to object___, 

that the Bling-tastic Rich Kids of Tunisia flaunt their wealth with snaps of designer watches, 

wads of cash and flash sports cars? 

10. The author states information as 

a) assumption ____, b) proof ____, c) assertion ____ 

that Rich Kids of Tunisia show of their incredible wealth in lavish Instagram posts  

3.3. Describe how the information, that you have already read, is relevant, 

valuable and necessary for you in order to prepare for the discussion. (Опишіть, 

наскільки прочитана інформація є новою для Вас, цінною та потрібною для того, 

щоб підготуватися до дискусії) (3 бали).  

3.3. Describe how the information, that you have already read, is relevant, 

valuable and necessary for you in order to prepare for the discussion.  

__________________________________________________________________ 

БЛОК ЗАВДАНЬ 2 

Мета: перевірити рівень сформованості умінь пошукового читання та 

виявити рівень сформованості стратегій пошукового читання майбутніх 

менеджерів (10 балів). 

Завдання 1. You are a project manager in the human resources department of 

the local town hall that is currently undergoing departmental restructuring. Below are 

the notes you took on 6 workers that need to be reassigned. Make an assessment of 
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their personalities from the notes you took. For quick reference for your computer files, 

you need to find 4-character adjectives for each of the six people in the profiles below, 

2 positive and 2 negatives. Write the 4 adjectives in the boxes describing the workers 

and then read the 6 work positions on the next page that you have to fill and then decide 

which person should apply for which position. Describe the action algorithm 

(strategies) that you will use in the process of working with the text (Ви – керівник 

проекту у відділі кадрів міської адміністрації, яка зараз перебуває у відомчій 

реструктуризації. Нижче наведено характеристики функціональних обов’язків 

шести співробітників, за якими Вам потрібно буде здійснити перепризначення. 

Зробіть оцінку особистостей працівників у відповідності до зазначеного, 

роблячи нотатки. Для швидкого посилання на ваші комп’ютерні файли потрібно 

знайти 4 символи для кожного з шести осіб у профілях нижче, 2 позитивні та 

2 негативні. Напишіть 4 прикметники в полях, що описують працівників, а потім 

прочитайте 6 робочих позицій на наступній сторінці, які ви повинні заповнити, 

далі вирішіть, яка людина повинна подати заявку на яку позицію. Опишіть 

алгоритм дій (стратегій), які Ви застосуєте у процесі роботи з текстом) (текст 

розміщено у додатку Г.3). 

Завдання 2. Before reading the text, predict its theme, the main content, draw 

up a plan that reflects the presentation of the information and write it (Перед 

читанням тексту спрогнозуйте його тему, основні змістові віхи, складіть план, 

який відображає послідовність викладення інформації і напишіть їх) (2 бали) 

(текст розміщено у додатку Г.4). 

Завдання 3. Read the Text (Прочитайте текст) 

3.1. Match the predicted content to the reading text. Correct the plan by 

identifying the main content positions. Зіставте спрогнозований зміст з тим, що Ви 

зрозуміли, читаючи текст. Скорегуйте складений до читання план, визначивши 

основні змістові віхи (2 бали). 

3.2. Underline in the text the information to be searched. (Підкресліть у тексті 

інформацію, яка підлягала пошуку) (4 бали). 
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3.3. Complete the test tasks in the text. (Виконайте тестові завдання до тексту) 

(10 балів). 

(Примітка. Нами було упорядковано наступні позиції в межах тестових 

завдань на перевірку: 5 завдань – на перевірку точності розуміння окремих 

лексико-граматичних явищ та 5 тестових завдань на перевірку глибини 

розуміння змісту) (текст розміщено у додатку Г.5). 

3.4. Write down the information you need to prepare for the discussion. What 

information blocks require more thorough processing. (Занотуйте інформацію, 

необхідну для підготовки до дискусії. Які інформаційні блоки потребують більш 

ґрунтовного опрацювання) (2 бали). 

БЛОК ЗАВДАНЬ 3 

Мета: виявити рівень сформованості навичок та умінь вивчаючого 

читання. 

Завдання 1. You have to read the text and to identify, in the text, 4 examples of 

changes in the world of work. Write down the information you need for your discussion. 

What information blocks require more thorough processing (Занотуйте необхідну 

для Вашої дискусії інформацію. Які інформаційні блоки потребують більш 

ґрунтовного опрацювання) (2 бали). 

(Примітка. До цього блоку завдань ми підібрали текст, який носить 

максимально повний характер інформативного наповнення) (текст розміщено у 

додатку Г.6). 

Завдання 2. Read the text again and complete the test. (10 балів). 

1. What do the underlined bold words refer to in the text? 

a) which        b) their         c) them          d) them         e) their          f) one 

_____________________________________________________________________ 

Match the bold words/expressions in column A with their corresponding meaning in column 

B. One of the meanings does not apply. 

Column A Column B 

2-… often means we are neglecting our personal comfort 

for the sake of our job. 

a) bear 

b) thus 
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3- … and creating employment that will enhance the 

economy. 

4-… Even the Generation X couldn’t endure to stay with 

one employer through their entire career … 

5-… offering benefits that before weren’t on the table. 

6-… hence meet their needs for personal life. 

7-… In today’s volatile economy the online personal 

branding can help your job search  

c) disregarding 

d) unstable 

e) so that 

f) assets 

g) strengthen 

 

8. Say whether the following sentences are TRUE or FALSE. Quote the text to justify 

your choice. 

a) Our life style changed the way we work today. 

b) Technology has hindered our working and family life. 

9. Say whether the following sentences are TRUE or FALSE. Quote the text to justify 

your choice. 

a) Due to the flexible schedules, people are paying less attention to their personal lives now. 

b) Creating your own job doesn’t always mean more jobs for other workers. 

10. Say whether the following sentences are TRUE or FALSE. Quote the text to justify 

your choice. 

a) The youngest generations have difficulties in remaining in the same job for a long time. 

b) A good pay slip is the most important aspect a jobseeker looks for. 

 

БЛОК ЗАВДАНЬ 4. Read the texts below using strategies, find the information 

you need to prepare for discussion. Schematically show the algorithm of the sequence 

of strategies used to read the texts. If necessary, use additional literature (Прочитайте 

подані нижче тексти, застосувавши стратегії ознайомлювального, пошукового та 

вивчаючого читання з метою пошуку необхідної для підготовки до дискусії 

інформації. 

Схематично покажіть алгоритм послідовності застосування стратегій, 

необхідних для прочитання текстів. За потреби скористайтеся додатковою 

літературою) (15 балів) (текст розміщено у додатку Г.7). 

Передекспериментальний зріз було проведено серед 48 студентів. 

Співвідношення студентів за рівнями навченості виявилося таким: 8% з високим 
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рівнем навченості, 25% з достатнім рівнем навченості, 46% з середнім рівнем 

навченості, 21% з низьким рівнем. 

Оскільки діапазон кожного рівня складає від 12 балів – високий до 71 бала 

– низький, ми сформували експериментальні групи, склад яких відповідав 

процентному співвідношенню студентів за рівнями навченості загальних 

результатів по потоку, проте добирали студентів, усяких результати були 

максимально близькими, для того, щоб створити максимально схожі вибірки та 

створити однакові передумови для навчання. Відповідно, було дібрано до складу 

кожної ЕГ по 2 особи з високим, по 6 осіб з достатнім, по 11 осіб з середнім по 5 

осіб з низьким рівнями. 

Результати передекспериментального зрізу. Середній коефіцієнт 

навченості складає в ЕГ1 0,667 та в ЕГ2 0,656. У Таблиці 3.2.2 наведені середні 

коефіцієнти навченості за кожним блоком завдань. 

Таблиця 3.2.2 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

ЕГ За критеріями навченості Середнє  За рівнями навченості 

 Блок-1 Блок-2 Блок-3 Блок-4 по групі ВР ДР СР НР 

ЕГ1  0,67 0,67 0,66 0,65 0,667 8% 25% 46% 21% 

ЕГ2 0,67 0,65 0,65 0,64 0,656 8% 25% 46% 21% 

 

Отже, середній коефіцієнт навченості в ЕГ1 вищий за СКН ЕГ2 на 0,011. 

Для доведення моногенності за рівнем навченості обох ЕГ було застосовано 

критерій U-Манна-Уїтні, який призначений для оцінювання різниці між двома 

вибірками за рівнем якоїсь ознаки, яка вимірюється кількісно [143, с. 224–245]. 

«Емпіричне значення критерію U відображає те, наскільки велика зона збігу між 

рядами. 

Тому, чим менше Uемпір., тим більш ймовірно, що різниця в результатах є 

достовірною. 

Достовірні відмінності можна констатувати, якщо Uемпір. ≤ Uкр. 0,05». «Для 

обробки даних необхідно виділити гіпотези: Н0 та Н1. Гіпотеза Н0 приймається, 
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якщо Uемпір.>Uкр. 0,05.  Гіпотеза Н1 приймається, якщо Uемпір.≤Uкр. 0,05.» [143,         

c. 53 – 55]. 

Порівняння результатів передекспериментального зрізу в ЕГ1 та ЕГ2 

В ЕГ1 СКН навченості склав 0,667, в ЕГ2 – 0,656. ЕГ2 складає вибірку 1, 

ЕГ2 складає вибірку 2. 

Н0  – рівень англомовної компетентності в читанні у вибірці 1 не нижчий 

за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень англомовної компетентності в читанні у вибірці 1 нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Де n1 – кількість учасників експерименту у вибірці 1; n2 – кількість 

учасників експерименту у вибірці 2; Tx – більша із двох рангових сум; nx – 

кількість учасників експерименту у вибірці із більшою сумою рангів [143, c. 53 

– 55]. 

Рангові суми за вибірками: Ʃ ЕГ1 = 614, Ʃ ЕГ2 = 562. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 24; n2 = 24; T1 = 614, T2 =  562; 

Uемпір. = (24 · 24) + (24·(24 + 1)) : 2 – 614 = 262. 

Uемпір. = (24 · 24) + (24·(24 + 1)) : 2 – 562 = 314. 

Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 262. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
207 (p  0,05) 

174 (p  0,01) 
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         U0,01 174     U0,05 207        Uемпір. 262   

Отже, Uемп. > Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н0, Н1 відхиляється. Рівень 

англомовної компетентності в читанні у студентів ЕГ2 не нижчий, ніж рівень 

студентів ЕГ1. 

Отже, можемо стверджувати, що нам вдалося відібрати студентів з 

однаковим рівнем навченості та створити гомогенні за рівнем англомовної 

компетентності в читанні експериментальні групи на початку 

експериментального навчання. 

Дамо якісну характеристику рівня англомовної компетентності в читанні 

майбутніх менеджерів: 

- коефіцієнт навченості по кожному блоку завдань (три з яких відповідали 

кожному видові читання, а четверте було орієнтоване на перевірку автономності) 

склав у межах 0,644-0,672, що є нижчим достатнього рівня; 

- більшість студентів виявили спорадично-інтуїтивне володіння 

стратегіями читання: так, студенти використовували найчастіше стратегії 

компенсування знань та виявлення інформації та її оцінювання (в 

ознайомлювальному читанні); стратегію пошуку та концентрації  уваги на 

певних змістових та смислових блоках, компенсування знань (у пошуковому 

читанні); заглиблення у зміст і смисл тексту та компенсування знань (у 

вивчаючому читанні); про слід зазначити, що переважна більшість студентів 

(близько 90%) не володіють стратегіями створення цілісних алгоритмів роботи з 

текстом, а також фіксації інформації для подальшого її використання: більшість 

студентів читають текст не вдумливо, не оцінюючи інформації, не фіксуючи її, 

процес читання завершується простим переглядом тексту, а не опрацюванням 

інформації, тому ми не можемо вважати, що виконується головна функція 

читання – здобуття інформації; 

- результати передекспериментального зрізу зумовили потребу робити 

акцент на формуванні у студентів не лише умінь читання, але й читацьких 
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стратегій, які дозволять управляти процесом читання як пізнання та здобуття 

інформації; 

- в усіх видах читання було помічено помилки, пов’язані з точністю 

розуміння фахової лексики: більшість студентів не мали попередньої 

економічної освіти і тому не володіли поняттями менеджменту, які траплялися в 

текстах; успішно впоралися з цими завданнями близько 15% студентів, які мали 

попередню економічну освіту; для розуміння фахових понять, на наше 

переконання, не достатнім було застосування компенсаторних стратегій, тобто 

здогадування про значення слів, що позначали ці поняття, студенти повинні мати 

глибокі концептуальні знання, які виходять за межі лінгвістики; 

- в ознайомлювальному та пошуковому читанні студенти застосовували 

механізми вивчаючого читання, тобто читали повністю весь текст, тим самим 

ігноруючи поставлені перед читанням цілі, які полягали в ознайомленні з 

текстом у цілому та оцінці інформації на предмет відповідності її поставленому 

мотиву / пошуку необхідної для вирішення фахових питань інформації; така 

невідповідність читання поставленим цілям зумовлювала низку негативних 

наслідків: нераціональне використання часу (так, ознайомлювальне чи пошукове 

читання проходить у кілька разів швидше, ніж вивчаюче), нераціональне 

використання інформації (студенти переробляли цілі змістові блоки другорядної 

інформації, яка не була потрібна для вирішення поставленої фахової проблеми), 

процес читання переставав мати ознаки «природності», тобто одержання 

інформації задля вирішення фахових і навчальних потреб (що обов’язково 

передбачає певний алгоритм – ознайомлення з текстом у цілому та оцінка його 

на предмет актуальності, пошук необхідної інформації, зосередження уваги на 

потрібній інформації, вдумливе прочитання фрагменту, який є цінним та 

актуальним);  таким чином, було зафіксовано, що більшість студентів не 

володіють на достатньому рівні уміннями застосовувати різні види читання 

залежно від поставлених комунікативних цілей; 

- в ознайомлювальному та пошуковому читанні студенти виявили 

недостатній рівень володіння уміннями компресії інформації, виділення 



160 

 

головного та другорядного в текстах: це виявилося в тому, що студенти іноді 

переписували цілі речення, надфразові єдності, не виділяючи в них головного; 

- у вивчаючому читанні було помічено у багатьох студентів навмисне 

оминання незрозумілих фрагментів (в основному, через незнання лексики), що 

спричинило зміщення акценту з ключових інформаційних позицій на другорядні: 

це оминання було спричинено тим, що студенти не використовували словники, 

довідники, не заглиблювалися у зміст і смисл тексту, а отже, у них були відсутні, 

насамперед стратегії вивчаючого читання; 

- на низькому та середньому рівні майже у 90% студентів сформовані  

уміння розуміння комунікативної мети, модальності окремих фрагментів та 

тексту в цілому, а також імпліцитної інформації (локальних імплікатів), це 

свідчить про наявність локального розуміння тексту на семантичному та 

метасеміотичному рівнях, а також відсутність його глобального розуміння (на 

метасеміотичному), тобто розуміння смислу, розуміння смислів, що стоять за 

межами вербальних кодів, смислів, що мають інтегрований несегментний 

характер; проте ми вважаємо, що означені смисли виводяться на основі 

інтегрування конотативних значень слів та механізмів інтерпретації, яка 

ґрунтується на досвіді суб’єкта сприйняття, тому для подолання цих недоліків 

слід організовувати навчання читання орієнтовано на формування фахових 

знань, конотативних значень лексем, стратегій та умінь читання, які сприяють 

акцентувати увагу студентів не лише на сегментних одиницях тексту, але й на 

комунікативній функції, модальності, підтекстовій інформації; 

- під час передекспериментального зрізу було зафіксовано недостатній 

рівень автономності студентів під час читання; переважна більшість студентів 

для вирішення поставленої проблеми користалася лише тими текстовими 

матеріалами, які подані в самому тексті, і лише 3 студенти (з обох ЕГ) самостійно 

знаходили та долучали інші друковані джерела. 

Отже, проведений передекспериментальний зріз  засвідчив відсутність у 

студентів  достатнього рівня умінь та стратегій, а також автономності читання 

фахових текстів. 
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Експериментальне навчання проводилося відповідно до моделі 

авторської методики, яка мала 2  варіанти (відповідно до варійованої величини) 

із застосуванням дібраних текстів та розробленої системи завдань. 

Післяекспериментальний зріз тривав 4 години і передбачав виявлення 

набутого рівня сформованості у майбутніх менеджерів компетентності в 

англомовному професійно орієнтованому читанні. 

Для післяекспериментального зрізу студентам було запропоновано 

завдання, укладені в кейс (ідентичні з завданнями передекспериментального 

зрізу, тільки замінені були тексти): 

БЛОК ЗАВДАНЬ 1 (для перевірки умінь ознайомлювального читання) 

Завдання 1. You have to prepare for the discussion: Does the manager have to 

listen to the advice of the subordinates; if the advice of the subordinates is 

unprofessional, how the manager should respond to them. For this you have to use the 

relevant literature. You have to start from the Internet searching sources. You will find 

the text below, which you see for the first time. Describe the action algorithm 

(strategies) that you will use in the process of working with the text. (Вам потрібно 

підготуватися до дискусії: чи має менеджер прислухатися до порад підлеглих; 

якщо поради підлеглих є непрофесійні, як має реагувати на них менеджер-

керівник? Для цього Вам потрібно скористатися відповідною літературою. Ви 

починаєте пошук та обробку джерел. Вам потрапляє поданий нижче текст, який 

Ви бачите вперше. Опишіть алгоритм дій (стратегій), які Ви застосуєте у 

процесі роботи з текстом) (текст розміщено у додатку Д.1). 

Мета завдання: перевірити рівень сформованості стратегій (10 балів). 

Композиційні особливості тексту для моніторингу: автентичний текст 

було нами дібрано за чіткими композиційно-структурними ознаками. Студенти 

повинні зорієнтуватися в процесі оперування стратегіями на такі елементи в 

тексті з фаху, як чітко виокремлений заголовок, ключові слова, анотація або 

текстові виділення, підзаголовки, виокремлені вступ та висновки тощо. 

Завдання 2. Before reading the text, you have to predict its theme and the main 

content. Make a plan (according to the steps of the information presenting) and write 
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them. (Перед читанням тексту спрогнозуйте його тему, основні змістові віхи, 

складіть план (відповідно до послідовності викладення інформації) і напишіть 

їх) (3 бали) (текст розміщено у додатку Д.2). 

Завдання 3. Read the text (Прочитайте текст). 

3.1. Match the predicted content to what you have understand after the text 

reading. Correct the plan by identifying the main content positions (Зіставте 

спрогнозований зміст з тим, що Ви зрозуміли, читаючи текст. Скорегуйте 

складений до читання план, визначивши основні змістові віхи) (4 бали). 

3.2. Complete the test tasks in the text (Виконайте тестові завдання до тексту) 

(10 балів). 

(Примітка. Нами було упорядковано наступні позиції в межах тестових 

завдань на перевірку: 5 завдань – на перевірку точності розуміння окремих 

лексико-граматичних явищ та 5 тестових завдань на перевірку глибини 

розуміння змісту). 

Get the meaning of the following words. 

 

1. Manufacture - ______________________________________________________________ 

2. Dissolve - __________________________________________________________________ 

3. Apprenticeship - 

_____________________________________________________________ 

4. Sacred - 

____________________________________________________________________ 

5. Bookkeeper - 

________________________________________________________________ 

6. Innovative - 

_________________________________________________________________ 

7. Starch - ____________________________________________________________________ 

8. Additive - 

___________________________________________________________________ 

9. Tithe - _____________________________________________________________________ 

10. Possession - 

________________________________________________________________ 

 

3.3. Describe how the information, that you have already read, is relevant, 

valuable and necessary for you in order to prepare for the discussion. (Опишіть, 



163 

 

наскільки прочитана інформація є новою для Вас, цінною та потрібною для того, 

щоб підготуватися до дискусії) (3 бали).  

3.3. Describe how the information, that you have already read, is relevant, 

valuable and necessary for you in order to prepare for the discussion.  

__________________________________________________________________ 

 

БЛОК ЗАВДАНЬ 2 

Мета: перевірити рівень сформованості умінь пошукового читання та 

виявити рівень сформованості стратегій пошукового читання майбутніх 

менеджерів (10 балів). 

Завдання 1. You are a project manager in the human resources department of 

the local town hall that is currently undergoing departmental restructuring. Before 

reading the text, predict its theme, the main content, draw up a plan that reflects the 

presentation of the information and write it. (Перед читанням тексту спрогнозуйте 

його тему, основні змістові віхи, складіть план, який відображає послідовність 

викладення інформації і напишіть їх) (2 бали) (текст розміщено у додатку Д.3). 

Завдання 2.  Skim the text and choose the correct word to complete the 

summary. Describe the action algorithm (strategies) that you will use in the process of 

working with the text. 

Skim the text and choose the correct word to complete the summary. 

Paul doesn’t regret being a (1) telecommuting / telecommuter. He sees in it a lot of (2) 

disadvantages / advantages but working on your (3) own / alone is not for everyone. He is now 

a freelance writer and loves it. His column was a great (4) failure / success and is now published 

every (5) week / weekly. Not only can he work for more than one (6) employee / employer but 

he can also (7) make / win much more money. 

Завдання 3. Read the Text again (Прочитайте текст) 

3.1. Match the predicted content to the reading text. Correct the plan by 

identifying the main content positions. Зіставте спрогнозований зміст з тим, що Ви 
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зрозуміли, читаючи текст. Скорегуйте складений до читання план, визначивши 

основні змістові віхи (2 бали). 

3.2. Underline in the text the information to be searched. (Підкресліть у тексті 

інформацію, яка підлягала пошуку) (4 бали). 

3.3. Complete the test tasks in the text. (Виконайте тестові завдання до тексту) 

(10 балів). 

(Примітка. Нами було упорядковано наступні позиції в межах тестових 

завдань на перевірку: 5 завдань – на перевірку точності розуміння окремих 

лексико-граматичних явищ та 5 тестових завдань на перевірку глибини 

розуміння змісту). 

TRUE or FALSE? Quote from the text to support your answers 

1. Telecommuters have more job security compared to other workers.                  

2. Traffic is no problem for a telecommuter.   

3. Paul was looking for a job on the Internet.   4. Paul has regular meetings with his employer in 

Texas.                                                         

5. Paul doesn’t have a fixed salary.                                                         

 

Find the synonyms for the following words in the 1st and 2nd paragraph. 

6. to dismiss (an employee) from a job 

7. the state or situation of being alone 

8. to find something by chance 

9. to find particularly interesting, noticeable, or impressive. 

10. to persuade someone to accept (something) 

 

3.4. Write down the information you need to prepare for the discussion. What 

information blocks require more thorough processing. (Занотуйте інформацію, 

необхідну для підготовки до дискусії. Які інформаційні блоки потребують більш 

ґрунтовного опрацювання) (2 бали). 

БЛОК ЗАВДАНЬ 3 

Мета: виявити рівень сформованості навичок та умінь вивчаючого 

читання. 
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Завдання 1. You have to read the text and to identify, in the text, 4 examples of 

changes in the world of work. Write down the information you need for your discussion. 

What information blocks require more thorough processing (Занотуйте необхідну 

для Вашої дискусії інформацію. Які інформаційні блоки потребують більш 

ґрунтовного опрацювання) (2 бали). 

(Примітка. До цього блоку завдань ми підібрали текст, який носить 

максимально повний характер інформативного наповнення) (текст розміщено у 

додатку Д.4). 

Завдання 2. Read the text again and complete the test. (10 балів). 

 

Choose the correct answer.  

1. The tone of the writer is … 

a) joyful  

b) threatening  

c) humorous  

d) ironical  

2. According to the author, a receptionist is to blame for the lack … 

a) of a platform for helicopters  

b) of non-smoking poolside suites  

c) of a minibar in the hotel rooms 

3. A hotel receptionist … 

a) doesn’t know a thing about plunging  

b) advises guests on where to go and what to see and visit  

c) changes your car’s tire when it is flat  

4. For the writer, hotel receptionists are multi-tasked people because … 

a) they were born with that ability 

b) multitasking tasks do not require brainpower 

c) they can tackle a list of things at the same time 

d) They can’t focus on several things at the same time 
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Are the sentences TRUE (T) or FALSE (F) ? Correct the false ones  

5. The writer is not graduated.  

6. She is mystical because she has the power to read the secrets of the guests’ 

minds. 

7. A receptionist is supposed to be bilingual.  

8. She does all she needs to make guests save money.  

9. Special rates are offers or discounts. 

10. The receptionist represents the public face of a business. She is often 

the first person a customer sees or the first voice he hears over the phone.  

Find evidence in the text for the following skills and qualities.  

a). Positive Attitude  

b) Organizational ability  

c) Technology skills  

d) Good listening skills  

 

 

БЛОК ЗАВДАНЬ 4. Read the texts below using strategies, find the information 

you need to prepare for discussion. Schematically show the algorithm of the sequence 

of strategies used to read the texts. If necessary, use additional literature (Прочитайте 

подані нижче тексти, застосувавши стратегії ознайомлювального, пошукового та 

вивчаючого читання з метою пошуку необхідної для підготовки до дискусії 

інформації. 

Схематично покажіть алгоритм послідовності застосування стратегій, 

необхідних для прочитання текстів. 

За потреби скористайтеся додатковою літературою) (15 балів) (текст 

розміщено у додатку Д.5). 

Результати післяекспериментального зрізу. 

Середній коефіцієнт навченості складає в ЕГ1 0,8 та в ЕГ2 0,85. У Таблиці 

3.2.3 наведені середні коефіцієнти навченості за кожним блоком завдань. 
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Таблиця 3.2.3 

Середні коефіцієнти навченості за кожним критерієм 

ЕГ За критеріями навченості Середнє  За рівнями навченості 

 Блок-

1 

Блок-

2 

Блок-

3 

Блок-

4 

по групі ВР ДР СР НР 

ЕГ1  0,79 0,8 0,8 0,81 0,8 29% 42% 17% 12% 

ЕГ2 0,85 0,85 0,85 0,84 0,85 34% 46% 12% 8% 

Отже, в обох експериментальних групах помітна позитивна динаміка в 

формуванні компетентності в читанні, а рівень навченості склав вище 

достатнього (0,7). В обох ЕГ зріс СКН: в ЕГ-1 з 0,667 до 0,8 (тобто на 0,133), в 

ЕГ-2 з 0,656 до 0,85 (тобто на 0,194). В ЕГ-2 рівень навченості виявився вищим, 

ніж в ЕГ-1. 

Для порівняння результатів післяекспериментального зрізу так само 

скористалися критерієм U-Манна-Уїтні. 

Порівняння результатів післяекспериментального зрізу в ЕГ1 та ЕГ2 

В ЕГ1 СКН навченості склав 0,8, в ЕГ2 – 0,85. ЕГ2 складає вибірку 1, ЕГ2 

складає вибірку 2. 

Н0  – рівень англомовної компетентності в читанні у вибірці 1 не нижчий 

за рівень у вибірці 2. 

Н1 – рівень англомовної компетентності в читанні у вибірці 1 нижчий за 

рівень у вибірці 2. 

Значення Uемпір. визначаємо за формулою:  

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

 – Tx   
2 

Рангові суми за вибірками: Ʃ ЕГ1 = 676, Ʃ ЕГ2 = 500. 

Обчислимо Uемпір.1 та Uемпір.2 

Uемпір. = (n1 · n2) + 
 (nx · (nx + 1)) 

– Tx   
2 

Де n1 = 24; n2 = 24; T1 = 676, T2 =  500; 

Uемпір. = (24 · 24) + (24·(24 + 1)) : 2 – 676 = 200. 

Uемпір. = (24 · 24) + (24·(24 + 1)) : 2 – 562 = 376. 
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Для зіставлення з критичними значеннями вибираємо меншу величину U: 

Uемпір = 200. 

Критичними значеннями для відповідних n є такі: 

Uкр. =  
207 (p  0,05) 

174 (p  0,01) 

 

         U0,01 174     Uемпір. 200   U0,05 207   

Отже, Uемп. < Uкр. 0,05. Приймається гіпотеза Н1, Н0 відхиляється. Рівень 

англомовної компетентності в читанні у студентів ЕГ1 нижчий, ніж рівень 

студентів ЕГ2. 

Дамо якісну характеристику рівня англомовної компетентності в читанні 

майбутніх менеджерів: 

- коефіцієнт навченості по кожному блоку завдань склав у межах 0,79-0,85, 

що є достатнім; якість навчання (тобто високий та достатній рівень) в ЕГ1 склала 

71%, в ЕГ2 – 80%; на низькому рівні залишилося 8-12 % студентів (2-3 студенти 

на групу); 

- у більшості студентів значно збільшився запас фахової лексики, 

розвинулися рецептивні лексичні та граматичні навички, що сприяло значному 

підвищенню точності розуміння текстів; 

- позитивна динаміка відчутна і в формуванні стратегій читання: близько 

90% студентів стали використовувати під час читання усі стратегії відповідно до 

мети та виду читання;  переважна більшість студентів стали читати тексти 

вдумливо, аналізувати та оцінювати інформацію, фіксувати важливі дані, 

встановлювати, у яких ситуаціях фахової діяльності може бути  залучена 

одержана інформація; при такому читанні можемо констатувати, що виконується 

головна функція читання – одержання інформації;  

- у студентів, під час навчання яких було застосовано методику 

дискретного формування читацьких умінь та стратегій (дискретність у 

формуванні кожного вміння та стратегії окремо від інших), рівень сформованості 



169 

 

компетентності в читанні виявився вищим, ніж рівень студентів, які навчалися 

за синкретичною моделлю; 

- під час ознайомлювального читання  переважна більшість студентів стала 

максимально повно використовувати вербальні та екстравербальні опори під час 

прогнозування загальної теми / ідеї фахового тексту, послідовність викладу 

інформації; набула умінь визначати загальний зміст тексту, його прагматику, 

емоційний тон, послідовність подій, умінь компресії інформації, не вникаючи в 

деталі; увага студентів змістилася на важливі змістові блоки, на оцінювання 

новизни та актуальності інформації; 

- під час пошукового читання переважна більшість студентів так само 

навчилися досягати основної комунікативної мети – пошуку інформації; було 

сформовано прогностичні уміння, уміння розуміти загальний зміст та головну 

думку тексту, визначати основні змістово-смислові віхи; узагальнювати 

інформацію, давати їй оцінку, фіксувати важливі дані, використовувати 

прочитану інформацію в ситуаціях професійної діяльності; 

- на високому та достатньому рівні майже у 80% студентів сформовані  

уміння розуміння комунікативної мети, модальності окремих фрагментів та 

тексту в цілому, а також імпліцитної інформації (локальних імплікатів), що 

свідчить про глобальне розуміння змісту та смислу, одиниць несегментного 

характеру; 

- зросла автономність студентів під час читання: переважна кількість 

студентів стала користуватися рекомендованими джерелами, які подано в 

текстах, самостійно знаходити фахові тексти в межах обговорюваної проблеми, 

застосовувати вміння та стратегії ознайомлювального, пошукового та 

вивчаючого читання залежно від мети та потреб читання. 

Таким чином, гіпотезу експерименту доведено повністю: ефективність 

формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в 

майбутніх менеджерів буде високою за умов: організації навчання на засадах 

комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та інтегративного підходів, 

застосування методу Case-study, застосування електронного кейсу як засобу 
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навчання читання, а також системи завдань, які складають зміст кейсу та 

організовані у відповідну модель, дібраних для читання текстів, використання 

варіанту Б авторської методики. 

 

3.3. Методичні передумови ефективності методики формування 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в 

майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу 

 

Проведене експериментальне навчання, а також після експериментальний 

зріз дали можливість сформувати методичні передумови ефективності методики 

формування англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в 

майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу. 

1. Формування у майбутніх менеджерів англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності засобами електронного кейсу має 

відбуватися інтегровано з іншими видами мовленнєвої діяльності, зокрема – 

говорінням та письмом у межах певної комунікативної ситуації; зміст та 

структура кейсу повинні мотивувати студентів до інтегрування читання з 

іншими видами мовленнєвої діяльності та з фаховими знаннями; завдяки 

такій інтеграції уможливлюється професіоналізація (професійна 

зорієнтованість) процесу навчання іноземної мови, з одного боку, та зведення 

курсу іноземної мови в єдину освітню парадигму майбутніх менеджерів, адже 

електронний кейс покликаний організувати умови навчання, у яких студент, 

обираючи власну освітню траєкторію (відповідно до своїх можливостей і 

ресурсу часу), зможе набувати читацьких умінь та стратегій, опановувати нову 

лексику одночасно з фаховими поняттями. Які вона позначає, набувати фахових 

знань, вирішувати змодельовані професійні проблеми. 

2. Навчання майбутніх менеджерів читання фахових текстів англійською 

мовою є процесом формування компетентності в читанні, тобто здатності та 

готовності автономно читати тексти з метою одержання необхідної інформації. 

Саме критерій автономності, на нашу думку, є визначальною характеристикою 
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компетентності, адже в умовах фахової діяльності майбутній менеджер повинен 

самостійно уміти ставити комунікативні завдання щодо читання, обирати 

необхідний вид читання відповідно до поставлених комунікативних цілей – щоб 

за максимально короткий час одержати необхідну інформацію в потрібному 

обсязі. Знаннєва та уміннєва складові означеної компетентності сприяють 

ефективному протіканню самого процесу читання, а стратегічна складова – його 

плануванню та управлінню ним: і лише в комплексі ці три складові здатні 

забезпечити належну автономність та готовність працювати з фаховими 

іншомовними текстами. 

3. Третьою передумовою ефективності методики формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

визначаємо використання у процесі навчання читання таких жанрово-

стилістичних форм: наукова стаття, публіцистична стаття, документація. 

Наукова та публіцистична статті є релевантними для формування у студентів 

фахових знань, у них порушуються важливі, часом дискусійні питання, які не 

лише дають знання студентам, але й  готують їх до автономного вирішення 

проблем. Звіт та угода є типовими внутрішніми документами, з якими постійно 

працюють менеджери, які потребують постійного аналізу, нотування необхідної 

інформації, а на їх основі – прийняття відповідних рішень. Означені тексти за 

лінгвальними характеристиками відповідають рівню В2. У процесі навчання 

необхідно звертати увагу на мовні особливості тексту – граматичні та лексичні. 

Формування належного словникового запасу, а також лексичних і граматичних 

навичок має передувати читанню текстів. Тексти ж, у свою чергу, повинні 

інтегрувати відповідні тематичні групи лексики.  

4. Електронний кейс має бути орієнтований насамперед на організацію 

самостійної роботи студентів (дистанційного навчання). Саме в умовах 

дистанційного / самостійного навчання відбувається формування автономності в 

читанні як головної характеристики читацької компетентності в цілому. 

Аудиторна робота полягає лише в обговоренні поставленої в кейсі проблеми. 
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5. Для ефективної організації процесу  формування у майбутніх 

менеджерів англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності 

необхідно дотримуватися низки вимог до електронного кейсу: 

- кейс повинен бути інтерактивним, тобто має відбуватися постійна 

взаємодія між викладачем та студентом, яка полягає в управлінні навчальним 

процесом та здійсненні контролю за виконанням завдань; 

- текстові матеріали кейсів повинні оновлюватися та / або варіюватися 

залежно від актуальних проблем, які виникають наразі у сфері менеджменту, від 

рівня навченості студентів, від їхньої спеціалізації; 

- кейс повинен мати модульний характер, тобто текстові матеріали мають 

бути об’єднані навколо одного змістово-тематичного модуля, в межах якого 

відбувається навчання читання, говоріння, письма, тому кейс як засіб навчання 

займає свого роду ключову роль у навчанні іноземної мови в цілому; 

- рекомендуємо укладати тексти з обов’язковою (до якої належать тексти 

для пошукового та ознайомлювального читання, які не потребують розуміння 

усього змісту) та варіативною (тексти, призначені для вивчаючого читання, 

однак їхній обсяг, лексичні одиниці, синтаксичні конструкції, фахові поняття та 

вони диференціюються за рівнем складності у межах А2 – В1+); 

- функцію контролю рекомендуємо здійснювати у три етапи: 

1) самостійна перевірка за ключем; 2) надсилання виконаних завдань 

викладачеві (через засоби Інтернету); 3) обговорення поставленої проблеми в 

аудиторії (на основі прочитаних текстів). 

- матеріали кейсу (зокрема тексти для читання) мають бути укладені у 

відповідну систему завдань; містити інструктаж щодо послідовності 

необхідних мета когнітивних дій, пов’язаних з плануванням, керуванням, 

аналізом виконання завдань, досягнення поставлених цілей; 

- кейс повинен містити достатню для досягнення цілей навчання читання 

кількість матеріалів, так щоб викладач не залучав (або мінімально залучав) 

додаткові засоби навчання; 
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- оптимально матеріали кейсу подавати у вигляді таких міжплатформенних 

форматах: RTF, Word; 

- виконання завдань, поданих у кейсах, має бути суто індивідуальним, 

проте обговорення – колективним: індивідуальний характер читання дозволить 

створити індивідуальну траєкторію навчання (вибір темпу, місця,часу, 

додаткових джерел тощо), колективне обговорення – умови, максимально 

наближені до реального фахового спілкування. 

6. Ще однією передумовою ефективності авторської методики є якість 

текстів для читання. 

Добір текстів для читання повинен здійснюватися на основі низки 

критеріїв, описаних у підрозділі 2.1, а самі тексти повинні відповідати змісту 

навчання майбутніх менеджерів, інтегруватися в загальну систему освіти 

менеджера; повинні бути орієнтовані на вирішення проблем, з якими стикається 

менеджер; повинні бути орієнтовані на формування читацької автономії, 

самостійного пошуку необхідної літератури; повинні бути посильними, тобто 

відповідати рівню навченості студентів, але водночас мати фактор 

інформаційної та мовної новизни. 

7. Навчальний електронний кейс повинен бути структурований, тобто 

містити комплекси логічно поєднаних у певну систему навчальних завдань 

та текстів, які відповідають дотекстовому, текстовому та післятекстовому 

етапам читання. 

8. Важливою передумовою ефективного формування читацької 

компетентності в цілому та автономії зокрема визначаємо системне 

використання трьох видів читання – ознайомлювального, пошукового та 

вивчаючого, які віддзеркалюють пошук інформації  в «природних» умовах: 

ознайомлення з джерелом та прогнозування наявності в ньому необхідної 

інформації; пошук та знаходження затребуваної інформації в тексті, ігнорування 

другорядної інформації; детальне опрацювання знайденої інформації. Авторська 

методика орієнтована на формування умінь та стратегій у різних видах читання. 
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9. Вимірювання рівня сформованості читацької компетентності слід 

здійснювати на основі певних критеріїв (точність розуміння, повнота 

розуміння, глибина розуміння, адекватність застосування читацьких стратегій, 

автономність у досягненні читацьких цілей з метою вирішення фахових завдань). 

10. Застосування моделі дискретного формування у студентів 

читацьких умінь та стратегій. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Аналіз наукових праць, проведене експериментальне дослідження 

уможливили зробити певні висновки: 

1. Релевантним нашому дослідженню визначено основний вертикально-

горизонтальний природний відкритий експеримент тривалістю 33 години, у 

якому взяли участь 48 студентів; мета якого полягала у перевірці ефективності 

методики формування англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного кейсу, яка 

ґрунтується на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного та 

інтегративного підходів, загально дидактичних та методичних принципах,  

реалізується засобами електронного кейсу, який складає система завдань. 

Основними критеріями оцінювання рівня зазначеної компетентності 

визначено точність розуміння, повнота розуміння, глибина розуміння, 

адекватність застосування читацьких стратегій, автономність у досягненні 

читацьких цілей з метою вирішення фахових завдань. 

2. Під час експерименту було повністю підтверджено гіпотезу 

дослідження: ефективність формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів буде високою за умов: 

організації навчання на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного 

та інтегративного підходів, застосування методу Case-study, застосування 

електронного кейсу як засобу навчання читання, а також системи завдань, які 

складають зміст кейсу та організовані у відповідну модель, дібраних для читання 
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текстів, використання варіанту Б авторської методики. Достовірність результатів 

дослідження підтверджено за допомогою методу Манна-Уїтні. 

3. У ході дослідження було окреслено низку методичних передумов 

ефективності авторської методики: 1) зміст та структура кейсу повинні 

мотивувати  студентів до інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої 

діяльності та з фаховими знаннями; 2) навчання майбутніх менеджерів читання 

є процесом формування компетентності в читанні; 3) використання у процесі 

навчання читання таких жанрово-стилістичних форм: наукова стаття, 

публіцистична стаття, документація; 4) електронний кейс має бути орієнтований 

насамперед на організацію самостійної роботи студентів; 5) дотримуватися 

низки вимог до електронного кейсу (підрозділ 3.3); 6) якість текстів для читання; 

7) структурованість кейсу (наявність комплексів логічно поєднаних у певну 

систему навчальних завдань та текстів); 8) системне використання трьох видів 

читання; 9) вимірювання рівня сформованості читацької компетентності на 

основі певних критеріїв; 10) застосування моделі дискретного формування у 

студентів читацьких умінь та стратегій. 

Результати дослідження ІІІ-ого розділу висвітлені в публікаціях: [41 – 44, 

270 – 272]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз наукових праць, спостереження за навчальним процесом, 

проведений експеримент дали можливість сформувати такі висновки:  

1. Обгрунтовано, що зміст англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності майбутніх менеджерів складають  екстралінгвальні фахові 

знання з різних галузей менеджменту; лінгвальні (лексичні, граматичні) знання, 

мовленнєві англомовні рецептивні лексичні, граматичні навички, уміння та 

стратегії різних видів (ознайомлювального, пошукового та вивчаючого) читання, 

здатність та готовність автономного читання англомовних фахових текстів з 

метою пошуку, аналізу, обробки необхідної навчальної та фахової інформації з 

менеджменту. Кожен вид читання охоплює низку умінь і стратегій (які 

визначено основним предметом навчання читання майбутніх менеджерів), які 

покликані формувати належну автономність читача, тобто здатність та 

готовність майбутнього менеджера самостійно шукати необхідну літературу / 

інформацію, ознайомлюватися з інформаційними джерелами, давати оцінку на 

предмет їхньої актуальності, новизни, затребуваності у навчальній та 

професійній діяльності, самостійно приймати рішення щодо потреби в читанні 

певного тексту, детально опрацьовувати певні джерела або окремі  змістові 

блоки інформації. 

2. Навчання читання майбутніх менеджерів має здійснюватися на основі 

текстів загальноекономічної спрямованості (публіцистичні статті), наукових 

економічних (наукові статті), навчальних економічних текстів (науково-

навчальні статті); текстів професійної економічної діяльності (різного роду 

документація). 

Жанрові та стильові різновиди економічних текстів характеризуються 

розмаїттям лексико-граматичних засобів та комунікативних функцій мовлення, 

які складають предмет навчання майбутніх менеджерів. 

3. Обґрунтовано, що формування у майбутніх менеджерів англомовної 

компетентності в читанні здійснюється на засадах комунікативно-діяльнісного, 
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компетентнісного та інтегративного (у межах однієї навчальної дисципліни, у 

межах міжпредметних зв’язків, у межах усієї фахової підготовки) підходів, на 

основі загально дидактичних принципів (науковості, свідомості й активності, 

професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування, єдності 

диференціації та інтеграції, результативності навчання) та методичних 

принципів (комунікативної спрямованості навчання, взаємодії функції і форми, 

автентичного характеру навчальних матеріалів, ситуативності, інформаційного 

розриву, інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності та мовних 

аспектів, домінуючої ролі вправ), за допомогою методів Сase-study та 

вправляння [33]. 

Кейс-метод у формуванні англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності в майбутніх менеджерів в умовах дистанційного навчання 

визначено як технологію навчання, яка охоплює методично організовані 

навчальні матеріали в межах поставленої проблеми, що симулює певну 

професійну ситуацію майбутнього менеджера і потребує вирішення (тексти для 

читання, довідникові джерела), які містять фахову інформацію, орієнтовані на 

самостійне читання з подальшим колективним обговоренням шляхів вирішення 

фахової проблеми на основі прочитаних джерел.  

Електронний дистанційний кейс визначено основним засобом навчання 

читання майбутніх менеджерів. 

Він охоплює окремі змістовно-тематичні модулі, кожен з яких містить 

поставлену проблему, яка моделює ситуацію професійної діяльності 

майбутнього менеджера. Кейс містить кілька текстів (організованих у завдання), 

призначених для формування умінь та стратегій в різних видах читання фахових 

текстів (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з метою добору 

інформації, необхідної для вирішення цієї проблеми. 

Таким чином, кейс інтегрує набуття фахових знань студентів з 

формуванням у них компетентності в читанні. Встановлено, що кейс повинен 

містити обов’язкову частину (тобто тексти, які підлягають обов’язковому 
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прочитанню) та варіативну частину, яку складають тексти різного рівня 

складності та обсягу, які відповідають індивідуальним особливостям студентів. 

Моніторинг якості виконання завдань електронного кейсу проходить у три 

етапи: перевірка виконаних самостійно завдань за ключем, наданим викладачем; 

надсилання виконаних завдань викладачеві (через засоби Інтернету); 

обговорення поставленої проблеми в аудиторії (на основі прочитаних текстів). 

4. Визначено, що дібрані тексти для навчання читання майбутніх 

менеджерів повинні бути професійно спрямовані, автентичні, інформативні, 

містити нову й актуальну фахову інформацію, репрезентувати різні стилі та 

жанри, з якими найчастіше стикаються майбутні менеджери, зміст, обсяг, 

складність мовних засобів мають бути релевантні видам читання та відповідати 

комунікативним потребам майбутніх менеджерів. 

Основними джерелами добору текстів визначено наукові журнали з 

менеджменту (для добору наукових статей); аналітичні публіцистичні статті (для 

добору публіцистичних статей); автентичні документи підприємств. 

5. Розроблено систему завдань для формування означеної компетентності, 

яка складається з п’яти блоків: 1) для формування умінь та стратегій 

ознайомлювального читання; 2) для формування умінь та стратегій пошукового 

читання; 3) для формування умінь та стратегій вивчаючого читання; 4) для 

формування умінь автономного читання, пошуку та обробки необхідної 

інформації; комплексного застосування умінь та стратегій ознайомлювального, 

пошукового та вивчаючого читання; 5) для формування умінь монологічного та 

діалогічного мовлення, інтегрування фахових знань з мовленнєвими уміннями. 

Кожен блок завдань складають завдання дотекстового, текстового та 

післятекстового етапів. 

Усі п’ять блоків завдань складають зміст одного кейсу. Кейс містить 

постановку дискусійного питання, наявність уточнювальних питань, які 

потребують висвітлення у межах дискусійного питання; лексичний мінімум; 

блоки завдань: у межах І-ІІІ блоків: дотекстові завдання (орієнтовані на зняття 

мовних та предметних труднощів); притекстові завдання (спрямовані на 
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постановку комунікативних читацьких цілей); алгоритми дій, пов’язані із 

застосування умінь та стратегій у кожному видові читання; післятекстові 

завдання; тексти для читання (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого).    

І-ІІІ блоки є підготовчими до автономного читання,  комплексного застосування 

умінь та стратегій ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання (на 

що орієнтований IV блок). V блок завдань орієнтований на інтегрування умінь 

та стратегій читання, фахових знань з уміннями монологічного та діалогічного 

мовлення.  

Авторська методика реалізується в моделі навчального процесу. Модель 

розрахована на 1 семестр ІІ року навчання для майбутніх працівників галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент». Модель реалізується у двох варіантах, які 

відображають синкретичне / дискретне формування читацьких умінь та 

стратегій. 

6. Експериментально доведено гіпотезу, що високого рівня сформованості 

АПОК в читанні майбутніх менеджерів можна досягти за умови поетапної 

організації навчання на засадах комунікативно-діяльнісного, компетентнісного 

та інтегративного підходів, застосування методу Case-study, застосування 

дистанційного електронного кейсу як засобу навчання читання автентичних ТФ, 

а також системи завдань, які складають зміст кейсу та із визначенням моделі 

дискретного формування у студентів читацьких умінь та стратегій. 

Достовірність результатів дослідження підтверджено за допомогою методу 

Манна-Уїтні.   

Для діагностики компетентності в читанні уточнено такі критерії: точність 

розуміння, повнота розуміння, глибина розуміння, адекватність застосування 

читацьких стратегій, автономність у досягненні читацьких цілей з метою 

вирішення фахових завдань. 

У ході дослідження було окреслено низку методичних передумов 

ефективності авторської методики: 1) зміст та структура кейсу повинні 

мотивувати  студентів до інтегрування читання з іншими видами мовленнєвої 
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діяльності та з фаховими знаннями; 2) навчання майбутніх менеджерів читання 

є процесом формування компетентності в читанні; 3) використання у процесі 

навчання читання таких жанрово-стилістичних форм: наукова стаття, 

публіцистична стаття, документація; 4) електронний кейс має бути орієнтований 

насамперед на організацію самостійної роботи студентів; 5) дотримуватися 

низки вимог до електронного кейсу (підрозділ 3.3); 6) якість текстів для читання; 

7) структурованість кейсу (наявність комплексів логічно поєднаних у певну 

систему навчальних завдань та текстів); 8) системне використання трьох видів 

читання; 9) вимірювання рівня сформованості читацької компетентності на 

основі певних критеріїв; 10) застосування моделі дискретного формування у 

студентів читацьких умінь та стратегій. 

Отримані теоретичні та практичні результати дослідження свідчать про 

доцільність подальшого дослідження цієї теми, зокрема для формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в інших видах 

мовленнєвої діяльності.  
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Додаток А. Перелік веб-сайтів та інтернет-ресурсів для добору 

автентичних ТФ 

 

WEBSITE 

EMBLEMS 

WEBSITE ADDRESS 

(includes 

hyperlinks) 

DETAILS 

 Dance Mat Typing www.bbc.c

o.uk/typing 

Typing practice. 

 Diamante Poems www.readw

ritethink.or

g/...diamant

e poem 

Make your own 

Diamante poem 

online and print! 

 Enda Tuomey's 

English Language 

Writing Website 

www.writef

ix.com  

A very good site 

for writing 

ideas/resources. 

 ESL Writing 

Wizard 

www.writin

gwizard.lon

gcountdow

n.com/_pra

ctice_works

heet_maker

.html 

Make 

handwriting 

worksheets. 

Excellent 

resource. 

 Figment figment.co

m 

Online blogging 

site. 

 Free English 

Language  

www.onlin

e-

utility.org/..

.index.jsp 

Learn, teach or 

research 

English. Free 

English online 

tools. 

 geoGreeting www.geogr

eeting.com/

view.html 

 

Map postcards. 

Send your own 

message from 

your location 

across the world. 

 Glogster www.glogst

er.com 

 

Share your daily 

activities with 

classmates. 

http://www.bbc.co.uk/schools/typing
http://www.bbc.co.uk/typing
http://www.bbc.co.uk/typing
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/diamante
http://www.readwritethink.org/...diamante
http://www.readwritethink.org/...diamante
http://www.readwritethink.org/...diamante
http://www.readwritethink.org/...diamante
https://www.diigo.com/user/eflclassroom/poem
http://www.writefix.com/
http://www.writefix.com/
http://www.writefix.com/
http://www.writefix.com/
http://www.writefix.com/
http://www.writingwizard.longcountdown.com/handwriting_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/handwriting_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://www.writingwizard.longcountdown.com/_practice_worksheet_maker.html
http://figment.com/
http://figment.com/
http://figment.com/
http://www.online-utility.org/english/index.jsp
http://www.online-utility.org/english/index.jsp
http://www.online-utility.org/...index.jsp
http://www.online-utility.org/...index.jsp
http://www.online-utility.org/...index.jsp
http://www.online-utility.org/...index.jsp
http://www.geogreeting.com/view.html?yvspoUpokCD#t
http://www.geogreeting.com/view.html
http://www.geogreeting.com/view.html
http://www.geogreeting.com/view.html
http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/
http://www.glogster.com/
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 GoAnimate goanimate.c

om 

Make your own 

animated 

movies. Easy to 

learn, low 

budget. Simple 

DIY tools. 

 Guide to 

Punctuation 

www.infor

matics.suss

ex.ac.uk/...n

ode00.html 

Writing 

reference on all 

kinds of topics. 

 Letterpop letterpop.co

m 

 

Create, publish 

& share your 

newsletters. 

 Listen and Write www.listen

-and-

write.com/a

udio 

Listen and 

write/check. 

Dictation. 

 Make Beliefs 

Comix 

www.make

beliefscomi

x.com/Com

ix 

Online 

educational 

comic generator 

for kids of all 

ages. 

 One Word oneword.co

m 

Writing practice 

using single 

word prompts. 

 Oxford English 

Dictionary 

www.oed.c

om 

The definitive 

record of the 

English 

language. The 

best dictionary! 

 Penzu https://penz

u.com/journ

als  

Free private 

journal & diary. 

 Pixton™ pixton.com/

home 

Create web 

comic strips 

online. 

 Pizzaz darkwing.u

oregon.edu/

Creative writing 

and storytelling 

http://goanimate.com/go
http://goanimate.com/go
http://goanimate.com/go
http://www.informatics.sussex.ac.uk/department/docs/punctuation/node00.html
http://www.informatics.sussex.ac.uk/department/docs/punctuation/node00.html
http://www.informatics.sussex.ac.uk/...node00.html
http://www.informatics.sussex.ac.uk/...node00.html
http://www.informatics.sussex.ac.uk/...node00.html
http://www.informatics.sussex.ac.uk/...node00.html
http://letterpop.com/
http://letterpop.com/
http://letterpop.com/
http://www.listen-and-write.com/audio
http://www.listen-and-write.com/audio
http://www.listen-and-write.com/audio
http://www.listen-and-write.com/audio
http://www.listen-and-write.com/audio
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://www.makebeliefscomix.com/Comix
http://oneword.com/
http://oneword.com/
http://oneword.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
http://www.oed.com/
http://www.penzu.com/features
https://penzu.com/journals
https://penzu.com/journals
https://penzu.com/journals
http://pixton.com/home
http://pixton.com/home
http://pixton.com/home
http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
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...pizzaz.ht

ml 

 

ideas. List of 

excellent writing 

resources. 

 Primary Pad www.prima

rypad.com 

Collaborative 

writing website. 

 Read Write Think www.readw

ritethink.or

g/...index.ht

ml 

Comic strip 

creator. Student 

materials. Also 

lots of stuff 

available on the 

homepage. 

 Road To Grammar www.roadt

ogrammar.c

om 

Online quizzes. 

 Spelling Bee www.learne

r.org/intera

ctives/spelli

ng 

Interactive listen 

and write! 

 Squigly's Story 

Builder for Kids 

www.squigl

ysplayhous

e.com 

Games, jokes 

and brain games. 

 Strunk, William, 

Jr. The Elements 

of Style 

www.bartle

by.com/141 

The classic 

reference for 

writing in 

English. 

 The Story Starter www.thesto

rystarter.co

m  

Provides more 

than one billion 

different story 

ideas. 

 Tikatok www.tikato

k.com 

A place to finish 

the writing cycle 

and PUBLISH! 

Write a book 

online. 

 Time for Kids www.timef

orkids.com  

Lots of writing 

resources. 

 Toon Books toon-

books.com 

Easy to read 

comics. 

http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html
http://www.primarypad.com/
http://www.primarypad.com/
http://www.primarypad.com/
http://www.readwritethink.org/materials/comic/index.html
http://www.readwritethink.org/...index.html
http://www.readwritethink.org/...index.html
http://www.readwritethink.org/...index.html
http://www.readwritethink.org/...index.html
http://www.roadtogrammar.com/
http://www.roadtogrammar.com/
http://www.roadtogrammar.com/
http://www.roadtogrammar.com/
http://www.learner.org/interactives/spelling
http://www.learner.org/interactives/spelling
http://www.learner.org/interactives/spelling
http://www.learner.org/interactives/spelling
http://www.learner.org/interactives/spelling
http://www.squiglysplayhouse.com/WritingCorner/StoryBuilder/index.html
http://www.squiglysplayhouse.com/WritingCorner/StoryBuilder/index.html
http://www.squiglysplayhouse.com/
http://www.squiglysplayhouse.com/
http://www.squiglysplayhouse.com/
http://www.bartleby.com/141
http://www.bartleby.com/141
http://www.bartleby.com/141
http://www.bartleby.com/141
http://www.bartleby.com/141
http://www.thestorystarter.com/
http://www.thestorystarter.com/
http://www.thestorystarter.com/
http://www.thestorystarter.com/
http://www.tikatok.com/
http://www.tikatok.com/
http://www.tikatok.com/
http://www.timeforkids.com/TFK/kids/hh/writeideas
http://www.timeforkids.com/
http://www.timeforkids.com/
http://toon-books.com/fun_cm.php
http://toon-books.com/fun_cm.php
http://toon-books.com/fun_cm.php
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 Two Writing 

Teachers 

twowritingt

eachers.wor

dpress.com 

Wonderful 

teaching 

resources to be 

found here. 

 TypeRacer play.typera

cer.com 

Practice writing 

and typing 

skills. 

 Padlet www.padlet

.com  

Good site for 

collaboration. 

Previously 

known as Wall 

Wisher. 

 Wordfaire www.wordf

aire.com 

The fast and 

easy live 

blogging 

platform. 

 Write About www.write

about.com 

Great site for T-

S interaction. 

 Writeboard www.write

board.com 

 

Collaborative 

site. A great way 

to stimulate 

writing 

skills/productio

n 

 WritingFix www.writin

gfix.com 

Interactive 

prompts, lessons 

and resources 

for writing 

classrooms. 
 

  

http://twowritingteachers.wordpress.com/
http://twowritingteachers.wordpress.com/
http://twowritingteachers.wordpress.com/
http://twowritingteachers.wordpress.com/
http://twowritingteachers.wordpress.com/
http://play.typeracer.com/
http://play.typeracer.com/
http://play.typeracer.com/
http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com/
http://www.wordfaire.com/
http://www.wordfaire.com/
http://www.wordfaire.com/
http://www.writeabout.com/
http://www.writeabout.com/
http://www.writeabout.com/
http://www.writeboard.com/
http://www.writeboard.com/
http://www.writeboard.com/
http://www.writingfix.com/
http://www.writingfix.com/
http://www.writingfix.com/
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Додаток Б. Приклади сторінок електронного кейсу 

Додаток Б. 1. 

 

Could Brexit mean increased prices in fruit imports from the EU? 

 

 

 

Consumers in the UK could see a rise in the price of their favourite fruit and 

vegetables following the UK’s vote to leave the European Union.  

The UK heavily depends on the EU for fruit and vegetable imports. 

According to available data from 2015, Spain and the Netherlands account for 

almost 70 percent of fresh vegetable imports to the UK.  

“There are huge imports of fruit and vegetable from the EU to the UK and 

little or no exports from the UK to the EU,” said David Hughes, a food business 

professor at Imperial College London.  

And because the UK’s fruit production is quite poor compared to its EU 

neighbours, it relies heavily on southern European countries – especially Spain – 

to provide it with fruits that need warm weather to grow. This has been driven 
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largely by large increases in imports of non-native foods to the UK, such as 

oranges and tomatoes.  

“The UK is a huge importer of fruit year-round because the UK is a northern 

country and doesn’t have enough heat units to grow many fruits such as grapes, 

peaches, nectarines,” said Hughes. 

According to food statistics released by the UK government, the category 

‘fruit and vegetables’ has the largest trade deficit. In 2016, imports reached 10.3 

billion pounds (11.60 billion euros) while exports were 1.1 billion pounds (1.24 

billion euros), resulting in a trade gap of 9.2 billion pounds (10.36 billion euros). 

 

 

 

Повну версію статті можна знайти за посиланням:  

(Url: https://www.euronews.com/2017/11/23/which-of-your-favourite-fruit-

imports-might-be-impacted-by-brexit) 

  

http://foodresearch.org.uk/wp-content/uploads/2016/03/horticulture-briefing-final-24-March.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/food-statistics-pocketbook-2017/food-statistics-in-your-pocket-2017-global-and-uk-supply
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Додаток Б. 2. 

(Продовження прикладу «Лексичний мінімум». Початок представлено 

в підрозділі 2.1.) 

Лексичний мінімум: 

 

МОРОШКИ-CLOUDBERRY 

 

БРУСНИЦЯ-COWBERRY 

 

ГОРОБИНА - ASHBERRY ОБЛІПИХА-BUCKTHORN 

 

ЛОХИНА-BLUEBERRY 
ЖИМОЛОСТЬ-

HONEYSUCKLE 

 

БАРБАРИС–BARBERRY 

 
СУНИЦЯ-STRAWBERRY 

 

APRICOT - АБРИКОС 

 
 

BANANA - БАНАН 

 

CHERRY - ВИШНЯ 

 
FIG - ІНЖИР 
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GOOSEBERRY - АҐРУС 

 
 

GRAPE - ВИНОГРАД 

 

POMEGRANATE - ГРАНАТ 

 
 

STAR FRUIT - КАРАМБОЛА 

 

REDCURRANT - 

СМОРОДИНА 

 
PRICKLY PEAR - ПЛІД 

ОПУНЦІЇ 

 

RASPBERRY - МАЛИНА 
 

WATERMELON - КАВУН 

 

PAPAYA - ПАПАЙЯ 

 
PEAR - ГРУША 

 

PEACH - ПЕРСИК 

 
NECTARINE - НЕКТАРИН 

 

LYCHEE - ЛІЧІ 

 
 

MANGO - МАНГО 
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Додаток В. Тексти вправ 

Додаток В. 1. 

Text 1 

The Impact of Brexit on the UK Soft Fruit Industry 

 
Over the last twenty years the consumption of Soft Fruit in the UK has grown very 

significantly. In 1996 some 67,000 tonnes of strawberries and 13,000 tonnes of raspberries were 

purchased by UK consumers; by 2015 the figures were 168,000 tonnes (+150%) and 29,000 tonnes 

(+123%) respectively (Source: DEFRA). “Other Berries” also increased substantially, from 12,000 

tonnes in 1996 to some 50,000 tonnes in 2015 (+316%). 

At the present time Soft Fruit represents 22% of all consumer fruit purchases in the UK 

(Source: Kantar). 

Over the last twenty years the production of Soft Fruit in the UK has developed very 

significantly, from some 60,000 tonnes of strawberries, raspberries and “Other Berries” in 1996 to 

over 140,000 tonnes in 2015 (Source: DEFRA). This represents a 131% increase in home-grown 

production. 

Повна версія статті:  

 

(Url: https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit

%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-

%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Text 2 

Brexit and the booming British strawberry 

British consumers are eating more than twice as many strawberries as they did 20 years ago. 

A big part of the reason for this, say farmers, is the army of East European workers flown in each 

year to pick them, which has helped keep prices down. What’s going to happen after Brexit? 

 
Not so long ago you could only buy British strawberries in June and July. They were a treat 

to be enjoyed during Wimbledon. 

Now thanks to modern cultivation techniques they can be grown from April to October, and 

the UK is close to self-sufficient in strawberries during those months. Britain’s seemingly ever-

growing appetite for strawberries is sated by imports from Spain, Israel, Morocco and Egypt during 

the rest of the year. 

The industry makes no bones about the fact that the dramatic increase in the production and 

consumption of strawberries, and other soft fruits, would not have been possible without imported 

EU labour, most recently from Bulgaria and Romania, who make up 99% of their workforce. 

 

(Url: https://www.updatenews.com.au/brexit-and-the-booming-british-strawberry/) 
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Додаток В. 2. 

Text 1 

Changes in Soft Fruit Production Methods 

 
Few other sectors in UK agriculture or horticulture have achieved the levels of yield 

improvements seen in UK Soft Fruit growing, in particular for the strawberry crop. In 1996 the 

majority of UK strawberry production of some 40,000 tonnes was during June and July, of which 

some 25% was marketed through supermarkets. Average yield was 9.9 tonnes per hectare and crop 

quality was variable. By 2015 UK–grown strawberries were available from April–October, with 

over 60% of the total sold through the multiple retailers. Between 1996 and 2015 average yields 

had increased by 125%, to 22.3 tonnes per hectare, with significant improvements to crop quality, 

enabling growers to meet the higher specifications required by supermarkets. Whilst it is not the 

place of this report to detail all of the considerable developments that have made this possible, the 

key factors are as follows: 

Повна версія статті: 

(Url: https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%2

0the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Text 2 

Future Developments 

 
The critical management issue for all UK Soft Fruit businesses is the availability and cost 

of seasonal labour. Wages represent some 50% of the costs of production for growers, who are 

continually striving to contain labour costs, which consistently increase at a rate that exceeds 

general cost inflation. This is particularly important as sale prices for Soft Fruit have been static 

(in actual terms) throughout the last 20 years. Whilst excellent news for consumers, this puts 

significant pressure on the grower to maintain a supply of seasonal labour of adequate quality to 

meet the exacting standards of fresh produce production. 

Повна версія статті: 

 
(Url: https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%2

0the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Text 3 

The Potential Implications for the UK Consumer of Restrictions in Seasonal Worker 

Availability 

As this report has indicated, the production of Soft Fruit in the UK is almost exclusively 

reliant on seasonal workers from the EU, a significant proportion of whom enter and leave the UK 

annually. 
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In 2015 total Soft Fruit consumption in the UK was 247,000 tonnes, of which 58%, or 

142,000 tonnes, was produced in the UK. Home-grown production is absolutely vital to the supply 

of the UK market, meeting almost 100% of UK consumers’ requirements for the May-September 

period. 

To understand the potential implications for UK consumers of the loss of seasonal labour 

for UK Soft Fruit growers, the following question was put to a group comprising a number of 

British Summer Fruits marketer members, who specialise in the supply of both home-grown and 

imported berries to the UK market: “If UK growers lost their ability to engage seasonal workers, 

and therefore production largely disappeared from the UK, what would be the effect on the UK 

consumer for whom Soft Fruit has become such an important part of their diet?” 

Повна версія статті: 

(Url: https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%2

0the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Text 4 

The Potential for Robotic Picking to Reduce the Requirement for Seasonal Labour 

 

 
At present machines for the robotic picking of Soft Fruit are not commercially available. 

However, there are machines in development for the robotic picking of strawberries which 

are at the prototype stage and which might be available for limited commercial use within 1– 2 

years. Extensive use on a commercial scale seems unlikely before 2020.By 2015 UK–grown 

strawberries were available from April–October, with over 60% of the total sold through the 

multiple retailers. Between 1996 and 2015 average yields had increased by 125%, to 22.3 tonnes 

per hectare, with significant improvements to crop quality, enabling growers to meet the higher 

specifications required by supermarkets. 

When considering the extent to which “picking robots” might displace seasonal labour 

some key factors need to be borne in mind: 

 

Повна версія статті: 

 

(Url: https://www.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%2

0the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf) 
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Додаток В. 3. 

Text 1. (A 2+) 

Blueberries 

 

 

 

Blueberries grow on bushes. Each blueberry is small and round. Many blueberries can grow 

on one bush. At first, the blueberries are green. The green berries are not ready to eat yet. They 

need a lot of sun and rain to help them become fat and sweet. When the berries turn blue, they are 

ripe and ready to be picked. Some farmers grow blueberries in big fields. The people who live 

nearby can earn money by helping to pick the blueberries. Everybody takes a basket out to the 

field and fills it with blueberries. They work fast so that they can fill many baskets. They want to 

earn as much money as they can. After the blueberries are picked, they are put into boxes and sent 

to stores. People buy the blueberries and take them home to eat. Some people like to wash the 

berries and eat them one by one. Other people like to cook with blueberries. They make blueberry 

muffins and pancakes. No matter how you eat them, blueberries taste great! 

The fast-expanding import of blueberries into Europe can be contributed to the greater 

supply volumes from mainly Chile, Morocco and Peru. The demand is expected to continue its 

growth, although nobody knows its true potential. 

(Url: https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/vocabulary/food/blueberries/75722) 

Text 2. (B 1) 

Exporting fresh blueberries to Europe 

 

 

Blueberries are part of the genus Vaccinium. There are three types of blueberries, the 

highbush, lowbush, and a half-high hybrid. The most common blueberry for cultivation is the 
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highbush type. There are many varieties of blueberries with each their own specifications in size, 

flavour and cold hardiness. 

Other berries that are found within the genus Vaccinium are bilberries, a European variety 

that is similar to the blueberry, cranberries and cowberries. 

The average consumption in Europe is still lower than northern America, where blueberries 

are much more common. The USA and Canada are also the largest producers. Considering the size 

of their local markets and their similar seasons to Europe, southern countries are better positioned 

to benefit from the European growth. This is notable in the strong and increasing supply from for 

example Chile and Peru. 

Most of the current imports from third countries enter the United Kingdom (€66 million) 

or the Netherlands (€62 million). The United Kingdom leads blueberry consumption in Europe 

and registered a specifically strong import growth from Spain in 2016 and 2017 compared with 

preceding years. However, Brexit may have an effect on imports in that it may drive prices down. 

The Netherlands play an important role as a trade hub. In terms of total consumption, Germany is 

the second largest market. 

 

(Url: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/) 

Text 3. (B 1+) 

 

Southern Europe has potential for growth as consumption is still low 

 

 
 

Because northern European countries such as Poland, Germany, France and the 

Netherlands, traditionally grow more berries than the south, they are used to having a higher 

consumption. For example, in Scandinavian countries wild berry picking is a popular outdoor 

activity. 

In southern Europe, blueberry consumption is still relatively small. But the increasing 

production volume helps develop a local market. According to the Association of Polish Fruit 

Growers, Spain has become the largest producer (and exporter) of blueberries in Europe. This 

creates opportunities for exporters that are able to supply during the off-season. 

The production data in most international sources is out of date. According to Faostat, for 

example, Spain produced 6.4 thousand tonnes of blueberries in 2016, while their trade balance 

for berries and blueberries of the genus Vaccinium was 32.7 thousand tonnes. 

 

(Url: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/) 

 

  

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/
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Додаток Г. Тексти до завдань передекспериментального зрізу для 

перевірки рівня сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

Додаток Г. 1. 

 

Join us at the Apple Retail Store, the unique gathering place where people come to 

discover Apple products. Show your passion and expertise as you connect customers with 

our products and help integrate products into their lives. Be a part of our team and change 

the way our customers work, play, create and communicate. 

 

We’re people who love 

technology and people who love 

people. We’re also musicians, 

photographers, mountain climbers, 

students and artists whose interests 

can’t be defined by a job description. 

Whether you’re analytical or 

creative, tech savvy or insightful, 

there’s a place to share your talents 

while you learn, develop and inspire. 

 

 

 

The Apple Store is not only one of the 

most innovative retailers in the world, it’s also 

one of the fastest growing. With more than 300 

stores and counting, we’re always looking for 

smart, engaging, supportive and dynamic 

people who have a passion for Apple and its 

products to join our team.  

 

 

 

Customers aren’t the only ones 

who get to discover new things at 

the Apple Retail Store. Every 

location provides regular training, 

which counts as work time, to 

keep you up to date on the latest 

Apple and third-party products. 

You can also get training to help 

you move ahead as a Genius, 

Creative, or Manager — or to 

transition to one of those tracks 

from your current position. 
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Додаток Г. 2. 

 

More is more!  

Bling-tastic Rich Kids of Tunisia flaunt their wealth 

with snaps of designer watches, wads of cash and flash sports 

cars 

• Rich Kids of Tunisia show of their incredible 

wealth in lavish Instagram posts  

• The teenagers hop in sports cars filled with wads 

of cash and designer watches 

• Others strip down to bikinis as they soak up the 

sun in five-star beach resorts  
 

By Stephanie Linning for MailOnline 

From cruising around town in flashy sports cars to soaking up the sun at five-star resorts, 

these envy-inducing snaps capture the A-list lifestyle enjoyed by some of Tunisia's wealthiest 

teenagers. 

The young jet-setters are certainly accustomed to the finer things in life - and are not afraid 

of showing off their very expensive taste.  

The Rich Kids of Tunisia Instagram account is filled with pictures where the children of the 

super wealthy parade their inherited fortunes.  

As with many teenagers, these youngsters are keen to show off photos of their first car - 

only they slip into the front seat of Porches and Mercedes. 

 

 

 

 

 

 

As is common across the Rich Kid accounts the teens can often be seen sunning themselves 

in exotic holiday destinations.  

 With all the travelling it is understandable they sometimes need to stop for a drink - and 

usually quench their thirst with sips of expensive Champagne. 

  

http://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Stephanie+Linning+for+MailOnline
http://www.dailymail.co.uk/news/tunisia/index.html
https://www.instagram.com/rich.kids.of.tunisia/
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Додаток Г. 3. 

 

 

Personality traits –Departmental Restructuring 

 

 

 

You are a project manager in the human resources department of the local 

town hall that is currently undergoing departmental restructuring. Below are the 

notes you took on 6 workers that need to be reassigned. Make an assessment of their 

personalities from the notes you took. For quick reference for your computer files, 

you need to find 4-character adjectives for each of the six people in the profiles 

below, 2 positive and 2 negatives. Write the 4 adjectives in the boxes describing the 

workers and then read the 6 work positions on the next page that you have to fill 

and then decide which person should apply for which position. 

 

 

 

 

Positive Traits 

 

Adaptable Articulate Assertive Broad-

minded Calm Candid Capable Convivial 

Decisive Dedicated Diligent Diplomatic 

Easy-going Energetic Fearless Gentle 

Good-natured Helpful Humble Incisive 

Incorruptible Intuitive Kind Logical 

Mild-mannered Methodical Modest 

Observant Passionate Practical Punctual 

Stoic Tasteful Tidy Upright Witty 

 

  

Negative Traits 

 

Apathetic Aloof Brittle Callous 

Cantankerous Coarse Complacent 

Cynical Devious Disruptive Dogmatic 

Erratic Fanatical Fickle Forgetful 

Greedy Gullible High-handed 

Impulsive Indecisive Irascible Lazy 

Melancholic Miserly Morbid Narrow-

minded Neurotic Obsessive Offhand 

Opportunistic Petty Provocative Rigid 

Scheming Sly Uptight Wilful 
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Gladys 

 

Gladys always knows 

what’s happening in the world. Her 

phone has all the latest news apps from 

all the press agencies around the world. 

She is also active in  

several pressure groups and is constantly 

researching things to help the groups in 

their campaigns. She isn’t the sort of 

person to tell jokes and tends to see the 

dark side in human nature. She is, 

however, very tolerant. She believes 

very strongly in people’s rights and 

thinks equality should be guaranteed to 

everybody. She also has an impressive 

memory which she can use very 

effectively when necessary. 

  

Hon 

 

 Hon has had an 

interesting work-life. He has been a 

businessman, teacher and training 

manager. He was born in Hong Kong 

and moved to the UK at the age of 7. 

He speaks both Cantonese and 

Mandarin fluently and has a 

mathematical mind. He is a little on 

the innocent side and has been the 

victim of several jokes. He always 

takes the jokes well, though. Despite 

his mathematical mind, he can be a 

little forgetful. He is good with money 

and is very efficient in how to use it. 

He has produced some high-quality 

work but never boasts about it. 

 

 

Martha 

 

Martha has worked in 

local government for 35 years and has 

plenty of experience in all areas of 

municipal administration. She is very 

capable and can do virtually anything 

she is asked.  

  

William 

 

William is a very social 

individual and, for the most part, gets 

on well with his fellow workers.  The 

problem 

 is that he prefers to sit around chatting 

to his colleagues rather than get on 
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She is very good with words and has an 

answer for everything. However, she 

sees the world as black and white. She 

will not bend the rules for anybody and 

she hates change. However, if she is 

happy, she is a good worker and is 

always patient with less experienced 

staff.  

She is highly respected by her 

underlings. 

with his work.  Some of his co-workers 

actively avoid him when they are busy. 

Apart from that, he has a lot of 

experience in drawing up contracts and 

has a very quick, legal mind. He knows 

the law inside and out and doesn’t 

think twice when making decisions if 

he is motivated enough. For organising 

events of any sort, from meetings to 

business lunches, he is rather effective. 

He always asks for a pay rise every 6 

months without fail. 

 

 

Yumi 

 

  
 

Yumi has worked for big business as a 

negotiator and has gained quite a 

reputation for driving a hard bargain. 

Some people are actually scared of her  

despite her size and looks. Because of 

her height and happy face, people have a 

habit of underestimating her. This has 

worked very much in her favour. On 

more than one occasion her negotiating 

team has had to tell her to be a little more 

flexible. In fact, a couple of times the 

companies she worked for gained some 

very negative press for imposing 

seriously one-sided deals on smaller 

companies. However, she always 

achieves her objectives. 

  

George 

 

George is a gifted 

academic and has worked for several 

local authorities in an advisory 

capacity. His expertise in the social 

sciences is second to none. His work 

in reducing poverty levels and crime 

in   

marginal neighbourhoods have gained 

worldwide recognition and his ideas 

on the psychology of the individual 

and the local environment have been 

adopted by many cities around the 

world. However, he doesn’t take 

criticism very well and is the kind of 

person who leaves the room if he 

doesn’t like what he hears. He is also 

very dismissive of another people’s 
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work. He only seems to believe in 

himself.  

 

 

Trade Union Liaison Officer 

 

The post of Trade Union 

Liaison Officer is likely to be a very 

challenging one. With the cuts we have 

experienced to local government over 

the last couple of years, frank 

discussions have been the order of the 

day for some time now. We need 

someone with a thick skin and a sense of 

humour who is not afraid to speak their 

mind and is not easily intimidated. 

Ideally, they would have a corporate 

occupational background with a keen 

understanding of labour laws. The 

successful candidate would enjoy a 

decent salary and bonus. 

  

Senior Training Officer 

 

 
 

The person filling this post should 

have a broad knowledge of many 

departments within the town hall. 

Flexible deadlines and working hours 

as well as a very competitive salary are 

on offer for the right person.  

Work must be of an extremely high 

quality and  

the successful candidate should be well 

prepared to ensure the successful 

communication our departmental 

policies to all training teams.  

 

 

Business Planning Officer 

 

We need an enthusiastic 

team leader to help us develop business 

plans and examine the legal aspects of 

business and job creation for the local 

area.  The post entails the  

  

Police Liaison Director 

   
 

After the terrible riots the city suffered 

2 years ago and the continuing 

divisions within the local community 

and its relationship with the police, 

someone with a  
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drawing up of business contracts and 

employment regulation enforcement 

monitoring service. The deployment of 

these services would need to be overseen 

by an efficient team of municipal 

officers under direct control of the post-

holder. Strong interpersonal skills are a 

must. A high salary and bonus go to the 

right applicant. 

 

knowledge of police procedures a 

sympathetic ear to both sides of the 

blue line is badly needed in the 

position. The successful candidate 

would be working closely with both 

the police and community leaders to 

help build up trust between both sides. 

Long hours are rewarded with a 

generous salary. 

 

 

Equal Opportunities Director  

 

The post of Equal 

Opportunities Director is a position of 

critical responsibility. The right person 

to fill the post should not take the work 

that needs to be done  

lightly. The successful candidate would 

be responsible for assessing and setting 

up equal opportunities compliance and 

monitoring programs for all departments 

within the town hall and beyond. The 

appropriate applicant would be able to 

select and run the team s/he requires with 

full departmental support. 

  

Finance Director  

 

The post of finance 

director is available to an analytical 

and statistically minded individual 

with a talent for cautious spending and 

stringent budget operations. The 

successful candidate should have a 

strong grasp of complex financial 

systems and possess language skills. 

Being prepared to travel at a moment’s 

notice and the ability to pick up a 

bargain for resources in the Asian 

markets would secure a competitive 

salary and flexible hours along with a 

team of their choice to work with.  
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Додаток Г. 4. 

 

JOHN THE PHOTO LIBRARIAN 

 

What do you think of John and his job?! 

John is a librarian in an image library. It’s his responsibility to maintain and organize all the 

transparencies which the library hires out. He has to make sure they are all filed correctly and are 

in perfect condition. When the transparencies come back from a client they have to be checked 

closely for any damage and sometimes they need to be cleaned. He should also make regular 

checks of the library files to see that the slides haven’t been put in the wrong category but he 

doesn’t do this as much as he should because it’s a very painstaking and tedious job that he would 

rather avoid. 

John is of course grateful that he has a nine to five job where he doesn’t have to work at 

weekends or do night-shifts but he thinks there are still plenty of things he can complain about! 

For example, he often has to work late but his boss won’t pay him overtime because she says he 

has adequate time in the day to finish off his tasks if he works efficiently. But because invariably 

the researchers don’t finish using the library until the end of the day and his boss says the library 

must always be left perfectly tidy before it is closed for the night, he usually has to stay late 

tidying up!  Sometimes if he’s very tired he will put a great pile of slides that should be sorted out 

into the pile for checking for damage so he can leave them for the next day. Of course, he knows 

he shouldn’t do this but he does it anyway! 

John has a great passion for photography and so he likes working in the library because he 

gets to see hundreds of great professional images but sometimes, he finds it frustrating. For 

instance, it is often deemed that slides are getting out of date and should be got rid of and so J has 

to take them out of the library. Often these are very beautiful images and J would like to be able 

to keep them for himself, but of course because of copyright issues he’s not allowed to. He can 

take the catalogue home if he wants but that’s not quite the same! 

One day John would like to leave this rather boring job and get paid to be a professional 

photographer, but on the other hand, then he would have to  take the risk of having no work while 

he built up experience and contacts and also he would very likely have to work around the clock 

if he wanted to be successful. He often tells himself he mustn’t let himself get stuck in a rut and 

force himself to move on – but it’s too easy to stay in his stress-less relatively responsibility free 

job.  Maybe he shouldn’t have started in the library at all!  
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Додаток Г. 5. 

1. Which of the words in bold do NOT express obligation, lack of obligation , 

prohibition or permission ? 

_____________________________________________________________________ 

2. What is the precise meaning of ‘will’ an ‘won’t’ in the second paragraph? 

_____________________________________________________________________ 

3. What is the difference between ‘must’ and ‘have to’? 

_____________________________________________________________________ 

3. What is the difference between ‘don’t have to’ and ‘mustn’t’? 

_____________________________________________________________________ 

4. What is the difference between should and must? 

_____________________________________________________________________ 

5. Which of the ‘can’s’ used in the second or the third paragraph also mean ‘is 

allowed to’. 

_____________________________________________________________________ 

6. Can you use the following modal expressions above to replace the underlined 

words in the sentences below:  

      SHOULD     MUST    HAVE TO   MUSTN’T   SHOULDN’T      DON’T HAVE 

TO    BE ALLOWED TO /CAN   not be allowed to /can’t 

It isn’t necessary for me to get to work at 9 am every day. 

____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

I have an obligation to let my company know one month before I want to take a holiday. 
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_____________________________________________________________________ 

It isn’t a good idea for her to get behind with the paperwork. 

_____________________________________________________________________ 

I would advise you to look for another job _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

I strongly advise you to report your colleagues misconduct. 

__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

It is absolutely the wrong thing for you to get into the habit of lying at work! 

_____________________________________________________________________ 

Do you have permission to wear whatever you want at work? 

_____________________________________________________________________ 

We are prohibited from sharing the personal information we have on our clients with 

anyone else. 

_______________________________________________________________________ 

7. In fact this job is now obsolete so can you put the whole text into the past?!! See 

below for help on past forms…. 

MODAL VERBS USED TO PERFORM SPECIFIC FUNCTIONS 

FUNCTION MODAL 

VERB 

TIME = 

PRESENT& 

FUTURE 

TIME = 

PAST 

COMPULSION MAKE SB (Do) She makes them 

tidy their room. 

The teacher made them 

write it out six times. 

PROHIBITION CAN'T/NOT 

ALLOWED TO 

My dad says that I 

can't see you 

anymore. 

She wasn't allowed to see 

him anymore. 

PERMISSION MAY (Be) May I go now? I was allowed to go. 

STRONG 

OBLIGATION 

MUST (Do) I must remember to 

pay the phone bill. 

I had to apologize. 
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STRONG 

OBLIGATION 

MUSTN'T (Do) Mother: "you 

mustn't play with 

matches." 

The children weren't 

allowed to play outside. 

NO OBLIGATION DON'T HAVE TO 

(Do) 

I don't have to 

wake up early on 

Saturdays. 

I was happy that I didn't 

have to see him again. 

NO OBLIGATION NEEDN'T (Do) You needn't pay it 

now if you don't 

want to. 

You needn't have done it, 

but I'm glad you did. 

NO OBLIGATION DON'T NEED TO 

(Do) 

I don't need to 

study French 

anymore. 

He didn't need to revise 

for the exam. 

DUTY SUPPOSED TO  Your supposed to 

arrive at work at 

8am. 

You were supposed to 

have done this by now. 

DUTY NOT SUPPOSED 

TO  

You not supposed 

to be here! 

I wasn't supposed to have 

been at the meeting. 

FORMAL 

ADVICE 

WOULD (Do) I'd arrive on time if 

I were you. 

I would have arrived on 

time if I'd been him. 

FORMAL 

ADVICE 

WOULDN'T (Do) I wouldn't do that if 

I were you. 

I wouldn't have done that 

if I'd been him. 

INFORMAL 

ADVICE 

SHOULD (Do) You should always 

dress well at 

interviews. 

You should have dressed 

well at the interview. 

INFORMAL 

ADVICE 

SHOULDN'T (Do) You shouldn't 

speak to him like 

that. 

You shouldn't have 

spoken to him like that. 

INFORMAL 

ADVICE 

OUGHT TO (Do) You ought to be 

here earlier. 

You ought to have been 

there earlier. 

INFORMAL 

ADVICE 

NOT OUGHT TO 

(Do) 

You didn't ought to 

touch that. 

You didn't ought to have 

done that. 

REQUESTS CAN (I/you) Can/Could you 

help me, please? 

I asked him to help me. 

ABILITY CAN (Do) I can speak English. I could speak English 

when I was five. 

ABILITY BE ABLE TO 

(Do) 

Will you be able to 

come? 

She was able to answer 

all the questions. 

ABILITY MANAGE TO 

(Do) 

Does he manage to 

get here on time? 

He managed to rescue 

her. 

NORMAL 

BEHAVIOUR 

WILL She'll always do her 

homework. 

She would always do her 

homework. 

OFFERS WILL I'll help you with 

that. 

I'd have helped you. 

OFFERS SHALL Shall I give you a 

hand. 

I should have helped you. 

SUGGESTIONS SHALL (LET'S) Shall we meet at 

9pm? 

I suggested meeting at 9. 

WILLINGNESS WON'T (Do) I won't do it! She wouldn't do it. 
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8. NOW! Can you make statements about you and your job using the following 

modals? 

Must, mustn’t, have to, don’t have to, should and shouldn’t, allowed to/not allowed to (can 

/can’t) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. What is the most boring job you’ve ever done and why was it boring? 

_____________________________________________________________________ 

What is the most challenging job you’ve ever done and why was it difficult? 

_____________________________________________________________________ 

10. What rules are there at your work which you think are a bit silly or even really 

stupid? 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Додаток Г. 6. 

 

 

The world of work today 

 

The world is changing faster than ever before. Things are not 

the same as they were 5 or 10 years ago and so is the world of 

work which significantly shifted not only as a result of the 

recession, but also because of the technology development, 

digital advances and the new expectations of the younger 

generations of workers. 

The way we produce and collaborate today remodeled our workplace, and with that 

our lives. So how has the work world actually changed? Your whole office can now 

be placed in a laptop bag – literally. The digitalization made it possible for us to 

work from wherever we want and whenever we want, providing more opportunities 

to be close to our family, travel or live in a new city, or just enjoy working from 

home in our pajamas. The employers have their reasons why they aren't that keen 

on this new trend (control, communication, security), and there's also a concern 

whether this flexibility abundance is all in favor of the workers, since now the line 

between work and life is less visible than ever before, which most often means we 

are neglecting our personal comfort for the sake of our job. People had to start 

thinking entrepreneurial after the recession when they lost their jobs and were left 

with no other options. The successful stories like Facebook or Twitter made self-

employment even more attractive. But even though these increased numbers look 

great, the reality is that most entrepreneurs work for themselves and on their own, 

not hiring other workers and creating employment that will enhance the economy. 

Even the Generation X couldn't endure to stay with one employer through their 

entire career, having to witness closed or relocated factories and/or major headcount 

reductions as a result of their outdated skills and qualifications, and the Millennials 
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aren't likely to stick with one job either. In fact, most of them have experience with 

several different companies before they hit 30. The new workers won't stick with 

their job if the company isn't right for them. This forces the employers to try harder 

to keep the young workers in their companies offering benefits that before weren't 

on the table. 

Watching their parents working their whole lives made the 

younger workers of today ask for more time for themselves, for 

their personal interests and lives outside their work. The work-

life balance becomes more of a priority these days. The job 

should also be fulfilling, and not in the sense of paycheck – the 

high salary isn't always attractive. Because of this trend the 

companies competing for talent have to find creative new ways 

they can retain their best 

workers, hence meet their needs for personal life. 

In today's volatile economy the online personal branding can help your job search 

maybe more than anything else, increasing your chances of getting called for a job 

rather than you having to look for one when you need it. The workers now expect 

they'll go from one company to another, so it's smarter for them to make a name for 

themselves instead of branding their employers. 

The Labor Department considers the unemployment long-term when people are 

jobless for over six months, and more than 6 million people meet this condition. 

The experts fear this class might also become permanent. 

 

January 6th, 2013 - www.resumesplanet.com/news/the-world-of-work-today 

 

 

 

 

  

 

http://www.resumesplanet.com/news/the-world-of-work-today
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Додаток Г. 7. 

 

 

Strange Jobs 

 

 

Jackie Samuel, a professional snuggler, charges 60$ an hour for “private 

snuggling sessions” at her home in Rochester, New York. No sex, just cuddles. “This 

is not about sex and I’m really straight forward about that”, said the 29-year-old. 

Samuel’s mission, according to her website, is to “make the world a gentler place, 

one snuggles at a time.” 

 

[Professional Snuggler] 

 

Zipping down waterslides all day sure beats whiling away the hours in an 

office cube. Just ask Tommy Lynch, who checks the height, speed, water quantity 

and landing as well as all safety aspects of the rides. Though it seems like all play 

and no work, Lynch takes his job seriously: "There is so much more that goes into 

the [slides] than people realize. The pools and slides are such an important part of 

the family holiday so it is vital everything is right," he told the Daily Mail. 

 

[Waterslide Tester] 

 

In order to protect strolling guests from accidents on their walkways, many 

resorts employ people to pick ripe coconuts from palm trees before they fall. These 

coconut safety engineers have to climb up the tall tree trunks and dislodge the 

potentially dangerous fruit.  

[Coconut Safety Engineer] 
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You could sharpen your own pencils, but who would want to go through all the 

effort? Send them to David Rees of Artisanal Pencil Sharpening, and he’ll whittle 

them to perfection for 15$ and return them to you with the shavings and a certificate 

of authenticity. 

 

[Professional Pencil Sharpener] 

 

When golf balls are accidentally pitched into a course's water hazards, they're 

usually considered goners. But to people who salvage sunken golf balls for a living, 

those deep-sixed balls have dollar signs on them. There's a whole industry devoted 

to rescuing submerged golf balls and selling them "used" to golf courses.  

 

[Golf Ball Diver] 

 

Ice cream tasters are employed by dairy companies to taste different flavours 

of ice cream and to help create new ones. People hired as food tasters make an 

average of $56,000 a year and can go much higher than that depending on the 

company they work for. For example, John Harrison’s taste buds are reportedly 

insured for a million dollars and his annual salary can be between $70 000 and $100 

000 a year. 

 

[Ice Cream Taster] 
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Додаток Д. Тексти до завдань післяекспериментального зрізу для 

перевірки рівня сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

 

Додаток Д. 1. 

 

 

Children who work 

 

Neil Freeman, a student at Easton Comprehensive in Essex, works as many as 

20 hours each week in a fast food restaurant which he began working for as a 

partimer last summer holiday. He said his grades had decreased since then. “It’s 

hard to get the school work done. Lots of times I’m just too tired to do my homework 

or pay attention in class”, he said. He keeps his job because he likes having extra 

money to buy things like records and clothes. 

Several national studies have found that almost half the number of all school 

children in UK have part-time jobs. In 1985, the last year statistics available showed 

that several thousands 14 to 15-year-olds who were partimers worked an average of 

12 hours per week. 

A Department of Education survey found that about 42 percent of secondary 

students spend their earnings on personal items such clothing, records and 

recreation. A few were saving money for college or contributions to family. 

Some teenagers such as Lisa Griffith, whose family depend on her part-time 

job income, have no other option but to work. 

With so many teenagers working, many parents and other adults are worried 

that poor grades will be the result. That’s why they are against allowing students to 

work while attending school. But others believe that work teaches teenagers a sense 

of responsibility and a sense of self-worth. 

One recent survey at a secondary school found that 70 percent of the students 

worked. One third of them worked more than 15 hours. Of those that  
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worked more than 15 hours, half had fail grade in at least one subject. Surveys at 

other secondary schools have shown no connection between part-time jobs and fail 

grades. 

Getting good grades and working part-time isn’t a problem for 16-year-old 

Kimberly Baim. She does her homework either in her break or after work. Kim 

spends about 12 hours a week selling frozen yoghurt in a shopping centre. She’s 

been working there almost a year. “I took this job for extra spending money”, she 

says Damien Hurst, 14, of Bishop’s Stortford, Hertfordshire disagrees. He quit his 

job as a cashier in a local supermarket because his job took up too much of his time. 

“I was working after school three days a week and at weekends”, he said. “I had to 

rush in the mornings to get my homework done. Since I gave up my job, I have time 

to study. I   have more time to spend with friends.” 

To conclude, no matter what your viewpoint is I’d rather say taking a job is a 

responsibility, so before you make a commitment, make sure you have enough time 

in your school work schedule to have a part-time job. If you do, then working can 

be fun. 

 

  



250 

 

Додаток Д. 2. 

William Colgate 

It was on January 25, 1783 that Robert 

and Mary Colgate had a son. They 

named him William. The young 

William first saw America when he was 

15 years old, his family moved from 

their home in England and settled in 

Hartford County, Maryland USA. 

When the family arrived in America, 

they settled on a farm. Then William’s 

father formed a partnership with Ralph 

Maher to manufacture soap and candles, 

and William helped the two men. The 

partnership dissolved after two years – 

William’s father wanted to get back to 

farming. At 19, William decided that he 

would go into business on his own. 

However, his business failed within a 

year.  

Then, only about a year later, young William left home because his 

father was too poor to continue supporting him. He took all his possessions 

with him in a bundle and headed for New York. When the country boy arrived 

in New York City, he found it hard to get work. He then gained an 

apprenticeship with a soap maker. Along his journey, he remembered the 

encouraging words of his mother and also the words of a boat captain he had 

met. They both told him to earn his way by working hard and by being honest 

in his business dealings. He lived by those words and made certain to always 

pay what he owed. The youth dedicated his life to God, determining to return 
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his Maker an honest tithe of every dollar he earned. William determined to try 

again in business – this time in New York City.  

When his first dollar came in, the young man sacredly dedicated ten 

cents to the Lord. This he continued to do. And the dollars roll in. Soon he 

became partner in soap business and candle making. When his partner died a 

few years later, he became sole owner of the concern. Although it took him 5 

years to get a really good business going, Colgate and Company became the 

first great soap making company in the United States. The prosperous 

businessman now instructed his bookkeeper to open an account with the Lord 

and to credit to it one tenth of all his income. The business began growing 

almost faster than he could keep up with it. William’s innovative practices are 

credited with bringing America’s soap-making business out of the dark ages. 

Traditionally, soap on this side of the ocean didn’t smell good. He introduced 

perfumed soaps to the United States. He made individual bars of soap 

available. He offered home delivery service. What some considered his folly 

in 1820 proved to be one more wise business decision. The starch additive 

reduced his costs, which lowered prices for the buying public. William started 

making a lot of money, and he gave a lot of the money he made to churches 

and to other organizations that helped people. 
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A Pact with God 

Why did God continue blessing William Colgate? Because William’s 

Christian faith advised all his parts of his life. He committed his family to 

God (William and his wife Mary raised their sons in the faith); he served 

as a wise steward of God’s money (not only tithing, but giving generously 

to missions and other Christian causes); he led his business with a 

servant’s heart, constantly improving his products for the public. 

Well Remember 

William didn’t create the toothpaste his name. That came later. He 

did reinvent the world soap for America. Although he died on March 25, 

1857, his influence lives on through his company’s products, through the 

distribution of God’s word by the American Bible Society and through 

the university to which he donated so much. 
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Додаток Д. 3. 

 

 

Working from home 

 

 

Firing a telecommuter is a lot easier than doing the same with an “in-house” 

employee, and working alone in remote solitude is not for everyone. It does have 

the advantage of avoiding the proverbial “rat race” on the motorway every day, 

and it does allow you to have more flexibility in your schedule. Telecommuters 

are not substantially different from any other type of employee, with the exception 

that you don’t see them while they are working; only what they produce. I’ve had 

a particular good experience with telecommuting. 

Last fall, I happened to come across a site while looking for opportunities to 

telecommute and freelance write. One add struck me, and I contacted the editor of 

that website through an e-mail message. At the time they were looking for writers 

and I pitched a column idea to them. Within a few days I was contacted and told 

that I could start writing a column on a biweekly basis. My column, Techno 

sporting, was instantly welcome with great enthusiasm. Within a month it was 

increased to weekly. 

From that day on I’ve been asked to contribute with several articles in 

addition to my regular column. My employer is in Texas and I live in Florida. 

Although we’ve only met personally once, we have a wonderful working 

relationship. Now, what I do is not like working hourly. I get paid by what I turn 

in, but that’s fine by me, and it works well for my employer as well. It also allows 

me to work for more than one employer and I can earn as much as I am willing or 

able to work. 

Of course, anybody considering getting into telecommuting had better think 

long and hard about it. While in examples like my case you can set your own 

hours, you’d better have the self-discipline to get your work done, and deliver 

things on deadline. There are no exceptions, no bad days, and failure is simply not 

an option. As for me, I’m quite proud of what I have accomplished as a 

telecommuter. 

Paul Campbell 
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Додаток Д. 4. 

 

 

Receptionist job 

 

I am a receptionist. 

I have advanced degrees in Accounting, Public Relations, Management, 

Computer Engineering and Swahili. 

I am a Hotel Receptionist and it is not a problem for me to give you the seven 

connecting, non-smoking poolside suites with two king size beds each, four 

rollways, and yes, I can install a minibar. I know that it is my fault that we do not 

have a helicopter landing pad. 

I am expected to speak all languages and read minds. It is obvious to me that 

when you booked your reservation for Friday, you really meant Saturday. My 

company has entrusted me with all financial information and decisions and yes, I 

can tell you your bill from March 1989 contained 25p phone call because you 

obviously never pay phone charges. 

I am a Hotel Receptionist. I am quite capable of checking 3 people in, 2 people 

out, taking 5 reservations, answering 15 incoming phone calls and plunging the 

toilet in room 221 all at the same time. 

I am a Hotel Receptionist, I always know where to find the best vegetarian, 

Kosher, Halal, Mongolian Barbecue restaurants. I know exactly what to see and do 

in this city in fifteen minutes without spending any money. I take personal blame 

for airline food, traffic jams, rental car flat tires, your mother-in-law and the national 

economy. 

I am a Hotel Receptionist and I realize that you meant to book your 

reservation here. Of course, I can "fit you in" and yes, you may have the special rate 

of £1 because you are affiliated with the Hoboken Accounting and Sandwich Club. 

I am a Hotel Receptionist. I am expected to smile, empathize, sympathize, 

console, cajole, upsell, down sell (and know when to do which), perform, sing, 

dance and fix the bloody printer! 

 

http://frontdeskinsider.blogspot.pt/2010_10_01_archive.html 

 

  

http://frontdeskinsider.blogspot.pt/2010_10_01_archive.html
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Додаток Д. 5. 

 

 

There are a lot of people out there who are not satisfied or just plain bored with 

their office work. There is also a small group of people who are doing jobs you will never 

believe exist — for some serious cash. Get ready to see jobs that obliterate the concept 

of a 9-5. 

There are the most unusual jobs you have never heard about. Would you want 

to switch to one of these? 

 

Professional Snuggler 

If you need to be hugged, cuddled, and snuggled, but you’re all alone, 

then your answer is a professional snuggler. You’ll be surprised 

to find a number of companies offering the most enjoyable and 

relaxing professional cuddling experience. You get to hug somebody, 

and you get paid between $60 and $80 an hour! Bear in mind: nothing 

more than hugs. 

 

 

Golf Ball Diver 

If you enjoy scuba diving and being outdoors, then you are a perfect 

candidate for this unusual job. Golf ball divers are responsible for 

collecting all the golf balls from the bottom of ponds on courses. 

Sounds easy and enjoyable! Well, the truth is that many ponds are not 

well taken care of, and you can find a lot of nasty mud, algae, and 

even snakes down there. Gross. 

 

Pet Food Tester 

Pets are our friends, and we have to make sure that they eat delicious 

and nutritious meals. Call in the pet food testers! They taste pet food 

to evaluate the flavors and check if it’s up to quality standards. 

Nobody deserves bad food, especially the favorite member of the 

family. 
 

Paper Towel Sniffer 

You might have noticed that all paper towels either smell delicious 

or have almost no smell. It’s not a coincidence but the fruits of hard 

work from paper towel sniffers. They sniff paper towels for 

manufacturers to make sure they don’t have any undesirable smells. 

Don’t get too excited because it’s literally easier to get a job 

as a brain surgeon than this job, which might be one of the smallest 

job niches out there.  
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Water Slide Tester 

It’s day 5 of your family vacation, and your kids are driving you 

crazy. It’s aqua park time, a day for your kids to release all their pent-

up energy and for you to let loose a little. A perfect water park has 

fun (for kids) and safety (for adults). A water slide tester’s 

responsibility lies in taking multiple trips down the slide to see how 

much water it needs, how quickly you can reach the bottom, and how 

safe and fun it is. What a hard job! 
 

Snake Milker 

Snake venom (poison) can be used for many things, but the most 

important is its use in medical research or to produce "antivenom." 

As a result, there is a high demand for snake poison every year. Snake 

milkers spend their days pushing snakes (certain types only) into 

a plastic container to extract or milk the snake. These true heroes 

literally save lives by milking snakes. 

 

Body Part Model 

Turns out you don’t need to be beautiful and have an incredible body 

to be a successful model. If you have attractive hands or beautiful 

feet, the world is waiting for you. Besides, some products are also 

looking for ugly feet or hands. Successful body models are well paid, 

so there is always a way to reach your dream, hot or not. 
 

Stunt Tester 

You’ve probably seen shows like X-Factor or Fear Factor, where 

one of the challenges is to eat live bugs or insects. To make sure that 

disgusting food is suitable for eating, companies hire stunt testers. 

They try obscure or terrible food to make sure that nobody will get 

hurt...except them. As high risk is involved, they are highly paid. 
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Додаток Ж. Результати передекспериментального зрізу для перевірки 

рівня сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

Додаток Ж. 1. Результати передекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів ЕГ – 1 

  Передекспериментальний зріз  
        

 Результати студентів 

 ЕГ1       

  Блок-1 Блок-2 Блок-3 Блок-4 Сума СКН 

1 А-енко 27 29 28 11 95 0,791667 

2 Б-жук 22 21 24 9 76 0,633333 

3 Г-як 23 21 26 9 79 0,658333 

4 Г-ук 26 28 27 12 93 0,775 

5 Д-чук 33 32 31 13 109 0,908333 

6 Н-юк 15 14 15 9 53 0,441667 

7 Н-ко 25 24 22 7 78 0,65 

8 П-рук 22 25 26 9 82 0,683333 

9 П-енко 27 26 29 11 93 0,775 

10 Р-их 30 26 26 11 93 0,775 

11 Р-енко 31 33 32 12 108 0,9 

12 Р-уч 23 23 22 9 77 0,641667 

13 С-ко 25 25 20 10 80 0,666667 

14 С-ук 14 15 15 8 52 0,433333 

15 Т-нко 13 16 14 8 51 0,425 

16 Т-юк 22 21 24 10 77 0,641667 

17 У-ак 24 23 23 10 80 0,666667 

18 У-ко 23 24 23 8 78 0,65 

19 Ф-чук 30 28 27 10 95 0,791667 

20 Х-ко 16 18 14 8 56 0,466667 

21 Х-ук 24 22 27 9 82 0,683333 

22 Ч-ко 28 28 27 10 93 0,775 

23 Ю-ук 18 18 13 11 60 0,5 

24 Ю-нко 24 24 23 10 81 0,675 

Середній бал 23,54167 23,5 23,25 9,75   
СКН  0,672619 0,671429 0,664286 0,65  0,667014 
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Додаток Ж. 2. Результати передекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів ЕГ – 2 

 

Результати студентів  

 ЕГ2       

  Блок-1 Блок-2 Блок-3 Блок-4 Сума СКН 

1 А-юк 15 14 15 9 53 0,441667 

2 В-ко 25 24 22 8 79 0,658333 

3 Д-як 15 15 15 10 55 0,458333 

4 Д-ко 30 33 33 13 109 0,908333 

5 Е-нюк 22 21 23 9 75 0,625 

6 Є-ов 21 21 23 9 74 0,616667 

7 Ж-ук 32 31 33 13 109 0,908333 

8 З-ко 23 24 23 8 78 0,65 

9 З-их 22 22 24 7 75 0,625 

10 І-ий 27 29 28 11 95 0,791667 

11 К-ко 27 28 26 12 93 0,775 

12 Л-юк 29 26 27 11 93 0,775 

13 Л-ко 25 26 20 10 81 0,675 

14 М-чук 16 13 12 7 48 0,4 

15 М-рук 25 25 25 10 85 0,708333 

16 Н-ов 30 26 27 11 94 0,783333 

17 О-ов 23 22 22 8 75 0,625 

18 П-ко 14 13 13 9 49 0,408333 

19 П-щук 24 23 23 10 80 0,666667 

20 Р-юк 16 13 14 9 52 0,433333 

21 Т-єв 28 27 26 10 91 0,758333 

22 Ч-ло 23 23 23 9 78 0,65 

23 Ш-яр 27 26 27 11 91 0,758333 

24 Я-вий 24 23 23 8 78 0,65 

  23,45833 22,83333 22,79167 9,666667   

  0,670238 0,652381 0,65119 0,644444  0,65625 

  



259 

 

Додаток Ж. 3. Ранжування результатів передекспериментального зрізу для 

перевірки рівня сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

ЕГ – 1 та ЕГ – 2 

Початок Додатку Ж.3. 

Ранжування результатів студентів 

109 47  109 47  109 47 

109 47  108 45  109 47 

109 47  95 43  95 43 

108 45  95 43  94 41 

95 43  93 37,5  93 37,5 

95 43  93 37,5  93 37,5 

95 43  93 37,5  91 33,5 

94 41  93 37,5  91 33,5 

93 37,5  82 30,5  85 32 

93 37,5  82 30,5  81 28,5 

93 37,5  81 28,5  80 26 

93 37,5  80 26  79 23,5 

93 37,5  80 26  78 20 

93 37,5  79 23,5  78 20 

91 33,5  78 20  78 20 

91 33,5  78 20  75 13 

85 32  77 16,5  75 13 

82 30,5  77 16,5  75 13 

82 30,5  76 15  74 11 

81 28,5  60 10  55 8 

81 28,5  56 9  53 6,5 

80 26  53 6,5  52 4,5 

80 26  52 4,5  49 2 

80 26  51 3  48 1 

79 23,5  Рангові суми 614   562 

79 23,5       
78 20       
78 20       
78 20       
78 20       
78 20       
77 16,5       
77 16,5       
76 15       
75 13       
75 13       
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Продовження Додатку Ж.3. 

 

        

75 13       

75 13       

74 11       
60 10       
56 9       
55 8       
53 6,5       
53 6,5       
52 4,5       
52 4,5       
51 3       
49 2       
48 1       
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Додаток З. Результати післяекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

 

Додаток З. 1. Результати післяекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів ЕГ – 1 

Післяекспериментальний зріз 
 

Результати студентів 

ЕГ1 

  Блок-1 Блок-2 Блок-3 Блок-4 Сума СКН 

1 А-енко 33 32 33 13 111 0,925 

2 Б-жук 27 27 28 11 93 0,775 

3 Г-як 28 27 30 11 96 0,8 

4 Г-ук 32 34 32 14 112 0,933333 

5 Д-чук 34 34 33 14 115 0,958333 

6 Н-юк 21 24 25 13 83 0,691667 

7 Н-ко 27 28 28 11 94 0,783333 

8 П-рук 30 31 32 15 108 0,9 

9 П-енко 30 30 31 11 102 0,85 

10 Р-их 33 34 32 13 112 0,933333 

11 Р-енко 33 33 33 13 112 0,933333 

12 Р-уч 26 25 25 12 88 0,733333 

13 С-ко 28 28 27 13 96 0,8 

14 С-ук 19 19 22 10 70 0,583333 

15 Т-нко 18 19 21 11 69 0,575 

16 Т-юк 29 30 27 12 98 0,816667 

17 У-ак 27 27 26 13 93 0,775 

18 У-ко 28 28 26 12 94 0,783333 

19 Ф-чук 31 33 33 13 110 0,916667 

20 Х-ко 23 22 23 11 79 0,658333 

21 Х-ук 29 29 27 11 96 0,8 

22 Ч-ко 30 31 32 12 105 0,875 

23 Ю-ук 23 24 25 12 84 0,7 

24 Ю-нко 25 25 23 11 84 0,7 

Середній бал 27,66667 28,08333 28,08333 12,16667   
СКН  0,790476 0,802381 0,802381 0,811111  0,8 
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Додаток З. 2. Результати післяекспериментального зрізу для перевірки рівня 

сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів ЕГ – 2 

 

Результати студентів 

ЕГ2 

  Блок-1 Блок-2 Блок-3 Блок-4 Сума СКН 

1 А-юк 25 26 29 12 92 0,766667 

2 В-ко 32 31 30 12 105 0,875 

3 Д-як 25 25 26 12 88 0,733333 

4 Д-ко 34 34 35 15 118 0,983333 

5 Е-нюк 29 29 30 13 101 0,841667 

6 Є-ов 26 26 25 12 89 0,741667 

7 Ж-ук 33 34 34 14 115 0,958333 

8 З-ко 32 31 28 13 104 0,866667 

9 З-их 28 30 30 12 100 0,833333 

10 І-ий 34 34 35 14 117 0,975 

11 К-ко 34 34 33 14 115 0,958333 

12 Л-юк 34 34 33 15 116 0,966667 

13 Л-ко 32 31 28 13 104 0,866667 

14 М-чук 20 20 22 9 71 0,591667 

15 М-рук 33 34 35 13 115 0,958333 

16 Н-ов 33 34 34 14 115 0,958333 

17 О-ов 30 30 29 12 101 0,841667 

18 П-ко 27 26 24 12 89 0,741667 

19 П-щук 29 29 31 14 103 0,858333 

20 Р-юк 18 21 20 10 69 0,575 

21 Т-єв 35 34 33 14 116 0,966667 

22 Ч-ло 29 29 31 12 101 0,841667 

23 Ш-яр 30 32 32 13 107 0,891667 

24 Я-вий 28 29 30 11 98 0,816667 

  29,58333 29,875 29,875 12,70833   

  0,845238 0,853571 0,853571 0,847222  0,850347 
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Додаток З. 3. Ранжування результатів післяекспериментального зрізу для 

перевірки рівня сформованості АПОК в читанні у майбутніх менеджерів 

ЕГ – 1 та ЕГ – 2 

Початок Додатку З.3. 

Ранжування результатів студентів  
118 48  115 42  118 48 

117 47  112 38  117 47 

116 45,5  112 38  116 45,5 

116 45,5  112 38  116 45,5 

115 42  111 36  115 42 

115 42  110 35  115 42 

115 42  108 34  115 42 

115 42  105 31,5  115 42 

115 42  102 27  107 33 

112 38  98 21,5  105 31,5 

112 38  96 19  104 29,5 

112 38  96 19  104 29,5 

111 36  96 19  103 28 

110 35  94 16,5  101 25 

108 34  94 16,5  101 25 

107 33  93 14,5  101 25 

105 31,5  93 14,5  100 23 

105 31,5  88 9,5  98 21,5 

104 29,5  84 7,5  92 13 

104 29,5  84 7,5  89 11,5 

103 28  83 6  89 11,5 

102 27  79 5  88 9,5 

101 25  70 3  71 4 

101 25  69 1,5  69 1,5 

101 25  Рангові суми 500   676 

100 23       
98 21,5       
98 21,5       
96 19       
96 19       
96 19       
94 16,5       
94 16,5       
93 14,5       
93 14,5       
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Продовження Додатку З.3. 

 

92 13       
89 11,5       
89 11,5       
88 9,5       
88 9,5       
84 7,5       
84 7,5       
83 6       
79 5       
71 4       
70 3       
69 1,5       
69 1,5       
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Додаток К  

Список опублікованих праць за темою дисертації 

 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Валентон І. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в читанні та модель навчання майбутніх менеджерів // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 

Серія: Педагогічні науки / гол., ред. Носко М. О. Чернігів: Чернігівський 

національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2017. – Вип. 148. – 
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