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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Спалахи конфліктів у світі загалом та в 

межах України зокрема зумовили зростаючу потребу у висококваліфікованих 

фахівцях з медіації та врегулювання конфліктів, які б володіли навичками 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення. 

Спостерігається стрімкий розвиток міжнародних відносин, поява нових 

рамкових програм, що передбачають активну міжнародну співпрацю у галузі 

медіації та врегулювання конфліктів.  

Крім того,  на сучасному  ринку праці простежуються  складні завдання 

щодо більш ефективного міжнародного спілкування та обміну досвідом, 

збільшення мобільності студентів, доступу до інформації та  взаєморозуміння 

під час професійної діяльності.  

Оскільки Україна географічно розташована на європейському континенті 

та здійснює активну інтеграцію в європейський простір медіації, підготовка 

фахівців, готових до міждержавного співробітництва в рамках європейських 

об’єднань, є актуальною.  

За визначенням Програми з англійської мови для професійного 

спілкування, метою навчання англійської мови для професійного спілкування є 

формування інтегрованої системи знань, навичок та умінь, необхідних для  

професійного спілкування.  
Дослідження ситуації, яка склалася, показує, що теоретико-методологічні 

основи навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного 

мовлення (АПОММ) майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів постають як найбільш значущі та актуальні.  

Окреслимо причини, які  цьому передували: 1) структурні перетворення у 

закладах вищої освіти (ЗВО),  що наближують освіту до європейського рівня і, 

як результат, вимагають від фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів володіння АПОММ; 2) зміни пріоритетів і потоків фінансування 

системи вищої освіти, які частково спрямовані на гуманітарні дисципліни і на 

англійську мову; 3) нові вимоги до рівня професійної компетентності майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів; 4) необхідність 

запозичення зарубіжного досвіду у сфері медіації та врегулювання конфліктів, 

що сприятиме як взаємодії українських фахівців з  іноземними колегами, так і 

вирішенню внутрішніх та зовнішніх конфліктів нашої держави. 

Перелічені причини є показником значущості дисципліни «Практикум з 

англомовного  професійного спілкування» у ЗВО, яка, у свою чергу, відіграє 

важливу роль у формуванні англомовної професійної компетентності 

майбутнього фахівця у сфері медіації та врегулювання конфліктів як фахівця 

європейського рівня, оскільки надає можливість переймати досвід мирного 

врегулювання конфлікту шляхом залучення технік медіації та врегулювання 

конфліктів інших держав. Це особливо актуально з огляду на останні події, 

коли Україна, визначивши свої пріоритети, змушена відстоювати свою 

цілісність та суверенітет.  
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Таким чином, постала необхідність навчання АПОММ майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів, а саме монологу-опису, 

монологу-міркування та монологу-переконання як різновиду монологу-

міркування, оскільки саме цих видів монологів, за результатами проведеного 

опитування,  потребує професійна сфера діяльності майбутніх фахівців. 

Проблему навчання АПОММ досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці. Зокрема, приділялася увага композиційному оформленню професійно 

орієнтованого монологічного мовлення як інструменту ділової презентації 

(О. Попова); класифікації видів монологів (С. Ніколаєва); характеристиці 

монологічного мовлення, а саме комунікативним, психологічним та 

лінгвістичним особливостям монологічного мовлення (В. Скалкін); 

композиційно-мовним формам монологічного висловлювання (М. Баташов); 

функціонуванню монологу-переконання (Я. Дьячкова); професійно 

орієнтованому монологу-аргументації (Л. Бондар). Також дослідники 

розглядали організацію самостійної роботи студентів крізь призму різних видів 

мовлення (О. Биконя); презентацію матеріалу англійською мовою (Н. Драб, 

Т. Задорожна); рівні сформованості компетентності в професійно 

орієнтованому мовленні (М. Бурак); персуазивне монологічне мовлення 

(О. Баранова, С. Білоус, Г. Гаврилова). Зарубіжні мовознавці та методисти 

приділяли увагу монологічному мовленню у процесі навчання юристів 

Г. Уайзер (G. Weiser); давали загальну характеристику монологічному 

мовленню Т. Дадлі-Еванс (T. Dudley-Evans) розглядали вживання професійних 

термінів та використання звичних слів в іншому значенні Є. Хілтунен 

(E. Hiltunen). 

Попри значну увагу науковців до окресленої проблеми, аналіз наукових 

джерел засвідчив, що на сьогодні не існує комплексного дослідження, 

присвяченого розробці методики навчання АПОММ майбутніх фахівців у сфері 

медіації та врегулювання конфліктів. Це зумовлює актуальність обраної теми. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах ініціативної теми «Дослідження 

ефективних шляхів навчання професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування та перекладу в аспекті євроінтеграції» (держ. реєстр. номер 

УкрІНТЕІ 0115U002007), що розробляється кафедрами англійської мови 

технічного спрямування №1, англійської мови технічного спрямування №2 та 

англійської мови гуманітарного спрямування №3 на факультеті лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Тему дисертації затверджено Вченою радою 

факультету лінгвістики Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (протокол № 4 від 

08.03.2020 р.). 

Мета роботи полягає в науковому аналізі проблеми, рoзрoбці й 

обґрунтуванні теоретичних та методичних засад навчання англомовного 

професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері 

медіації та врегулювання конфліктів з експериментальною перевіркою 

ефективності запропонованої авторської  методики. 
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Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

1) розкрити теоретичні і методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів і 

проаналізувати сучасні підходи та вимоги освітніх програм до навчання 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовленння з метою 

ефективної побудови англомовних професійно орієнтованих висловлювань під 

час монологічного мовлення;  

2) дослідити сутність і зміст професійної компетентності майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів;  

3) визначити структуру та властивості англомовного професійно 

орієнтованого монологу з метою визначення монологу-опису, монологу- 

міркування та його різновиду монологу-переконання як функціональних типів 

монологу, що є необхідними у професійній діяльності майбутніх фахівців у 

сфері медіації та врегулювання конфліктів;  

4) обрати підходи ефективного навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів та спроєктувати модель навчання зазначеного вище 

виду мовлення;  

5) розробити комплекс вправ з використанням технології комунікативно-

конфліктного моделювання у поєднанні з автентичними відеоматеріалами для 

навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів, 

експериментально перевірити ефективність розробленої методики та 

підготувати методичні рекомендації для викладачів щодо організації навчання 

цього виду мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів. 

Об’єкт дослідження – пpoцес навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів. 

Предмет дослідження ‒ методика навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів з використанням технології комунікативно-

конфліктного моделювання у поєднанні із автентичними відеоматеріалами. 

Гіпотеза дослідження опирається на припущення, що досягнення  

високого рівня сформованості навичок англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення у майбутніх фахівців сфери медіації та врегулювання 

конфліктів можливе за умови застосування комплексу вправ з використанням 

технології комунікативно-конфліктного моделювання у поєднанні з 

автентичними відеоматеріалами, що відповідає етапам навчання.  

Вирішення поставлених завдань передбачало використання наступних 

методів:   

1) теоретичні: змістовний аналіз наукової літератури з психології, 

психолінгвістики, педагогіки, лінгвістики та методики професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів; низки 

навчальних програм та освітніх документів, що регламентують роботу з 



4 

майбутніми фахівцями сфери медіації та врегулювання конфліктів; 

обґрунтування концептуальних положень методики навчання англомовного 

професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері 

медіації та врегулювання конфліктів; моделювання ефективної методики 

навчання зазначеного вище виду мовлення; 2) емпіричні: спостереження за 

навчальним процесом; опитування фахівців сфери медіації та врегулювання 

конфліктів з метою виокремлення затребуваних видів монологу для 

професійної діяльності; дослідження стану професійної підготовки в різних 

ЗВО з метою з’ясування потреб і виявлення труднощів, які виникають під час 

процесу навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного 

мовлення; самооцінювання майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів з метою виявлення рівня їх професійної 

компетентності; проведення експериментальної перевірки ефективності  

запропонованої методики навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення; 

3) методи математичної статистики для визначення ступеня 

достовірності результатів експериментальної перевірки запропонованої 

методики навчання АПОММ. 

Haукова нoвизна рeзультатів дисeртаційного дoслідження пoлягає в 

тoму, що в дoслідженнi:  

– впeршe тeоретично обґрунтованo, рoзроблено тa eкспериментально 

пeревірено мeтодику навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів (монологу-опису, монологу-міркування / переконання) з 

використанням технології комунікативно-конфліктного моделювання у 

поєднанні з автентичними відеоматеріалами; виділено три етапи 

(інформативний, дослідницько-пошуковий та презентаційний) використання 

автентичних відеоматеріалів (політичних промов та документальних фільмів), 

сконструйовано модель навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення; 

– вдoсконалено зміст та структуру навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів; 

– нaбуло подaльшого розвитку вивчення психолого-педагогічних аспектів 

навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів та розв’язання 

проблеми уточнення критеріїв оцінювання рівня сформованості  навичок цього 

виду мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. 

Прaктичне знaчення oдержаних результатів полягало у:   

1) вiдборі автентичних відеомaтеріалів (200 політичних промов та 

30 документальних фільмів на професійну тематику) для навчання 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів; 

2) рoзробці кoмплексу впрaв для навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 
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врегулювання конфліктів і впровадженні даного комплексу у навчальний 

процес; 

3) створенні мoделі організації навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення на основі розробленої методики;  

4) підготовці мeтодичних рeкомендацій для викладачів щодо 

особливостей навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного 

мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. 

Розроблену методику впрoваджено у нaвчальний прoцес у закладах 

вищої освіти України (Чeрнівецький нaціональний університет імені Юрія 

Федьковича, протокол №9 від 28.02.2020 р.; Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», протокол № 7 від 12.02.2020 р.; Національний університет 

«Запорізька політехніка», протокол № 5 від 22.05.2020 р.; Донецький 

національний університет імені Василя Стуса, акт про впровадження  № 161/01-

13/01.1.3 від 21.05.2020 р.). 

Aпробація результатів дослідження здійснювалась на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях: «Освітологія ‒ 2019. 

Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух України до Європейського 

Союзу», «Modern Trends and Innovations in the Foreign language teaching» (КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2018); «Сучасна філологія: теорія та практика» 

(Національна академія Служби Безпеки України, 2018). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 12 публікаціях, серед яких 4 статті у фахових 

виданнях, затверджених МОН України, 1 стаття у закордонному виданні, а 

також 7 публікацій – тези доповідей на наукових конференціях. У статті «The 

implementation of spoken interaction methods as efficient tools to improve 

21st century skills in English for specific purposes training in Higher schools of 

Ukraine», написаній у співавторстві з І. Сімковою, особистий внесок здобувача 

полягає у  систематизації етапів навчання англомовній професійно орієнтованій 

дискусії та відборі методів навчання цього виду мовленнєвої діяльності.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені її цілями та завданнями. 

Робота складається з анотацій, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 275 сторінок. 

Список використаних джерел налічує 277 найменувань, з них – 68 англійською 

мовою. Робота містить 24 таблиці та 25 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, визначено 

об’єкт, предмет, мету й завдання, методи дослідження, сформульовано наукову 

новизну і практичне значення, представлено інформацію про апробацію 

результатів роботи та структуру дисертації, зазначено кількість публікацій. 

У першому розділі ‒ «Теоретичні основи методики навчання 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів» 
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досліджено сучасний стан навчання АПОММ майбутніх фахівців у сфері 

медіації та врегулювання конфліктів, виділено вимоги до знань і вмінь 

фахівців, реалізація яких сприятиме успішному професійному англомовному 

спілкувaнню між ними як предстaвникaми різних культур. 

На основі аналізу Загальноєвропейських рекомендацій, програм з 

англійської мови для професійного спілкування та структури навчального 

процесу майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів, було 

обґрунтовано практичну, освітню, професійну, розвивальну та виховну цілі 

навчання АПОММ. Таким чином, провідною метою навчання АПОММ 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів є практичне 

опанування студентами вмінням побудови АПОММ (монологу-опису, 

монологу-міркування та його різновиду монологу-переконання) на рівні, 

достатньому для орієнтації у професійній сфері сприйняття (В2+).  

З метою уточнення змісту навчання АПОММ було досліджено  програми 

з фахової підготовки фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів на 

базі факультету соціології Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, визначено 

пріоритетність обраної тематики шляхом опрацювання освітніх програм інших 

ЗВО: Інститут соціології НАНУ (Є. Головаха, Н. Костенко, С. Макеєв); 

Інститут гуманітарних наук, Відень (І. Крастєв); New York University – Abu-

Dhab (Г. Дерлуг’ян); University of California, Los Angelos (К. Гарріс); CEU 

(Central European University); (А. Бозокі); Corvinus University, Budapest 

(Б. Тамаш); USAID Ukraine Civil Society Sectoral Assessment; Національний 

університет «Києво-Могилянська академія» (Т. Кисельова). Проведений аналіз 

надав можливість виокремити теми спілкування, у межах яких розгортається 

та реалізовується відповідне навчання і які були враховано під час відбору 

автентичних відеоматеріалів (політичних промов та документальних фільмів). 

У межах  дослідження було розглянуто більш детально комунікативні 

вміння, необхідні для побудови вищезазначених видів монологу.  

З метою якісного добору автентичного відеоматеріалу для навчання 

АПОММ  було проаналізовано психологічні та лінгвістичні особливості 

публічних промов у діяльності майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів. Проблему формування вміння професійно-

тематичного публічного виступу англійською мовою з виділенням структурних 

компонентів досліджували Ю. Авсюкевич, Л. Мацько, О. Попова, І. Томан, 

Є. Щавелєва. Слідом за дослідниками, була запропонована трикомпонентна 

структура АПОММ – вступ, основна частина, висновок. Класична 

трикомпонентна структура була обрана з урахуванням специфіки автентичних 

відеоматеріалів, адже політичні промови не передбачають питань та відповідей, 

а отже і немає потреби у додаткових структурних компонентах. Розглянуто 

реалізацію типів монологів у процесі навчанні АПОММ (рис.1). 
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Рис. 1. Реалізація типів монологів у процесі навчання АПОММ майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів 

 

Застосування таких форм роботи, як прогнозування тематики та змісту 

(виявлення причини конфлікту), опис подій, їх місця і часу; аналіз вчинків у 

відповідності до прослуханого і побаченого тощо. Сприяють ефективному 

навчанню АПОММ майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів і є водночас формами роботи технології комунікативно-

конфліктного моделювання (далі ‒ ТККМ). Аналіз характеристик ТККМ 

зумовив вибір її як інструменту навчання АПОММ, а саме: результативність, 

економічність, ергономічність та висока вмотивованість. 

Організацію навчання АПОММ доцільно здійснювати на засадах як 

основних ‒ комунікативного (А. Алхазішвілі; О. Бігич; Н. Бориско; 

Г. Борецька; С. Ніколаєва; Н. Павлова Л. Панова; Дж. Хейкрафт (J. Haycraft); 

Дж. Хармер & А. Уеслі (J. Harmer & A. Wesley), компетентнісного 

(Л. Антонюк, М. Борисова, Л. Гуцан, О. Заблоцька, О. Овчарук, О. Пометун, 

А. Хуторський О. Часнікова; Л. Салганік, Д. Рyчен & Дж. Констант (L. Salganik, 

D. Rychen & J. Konstant); Б. Йоуссеф & М. Дахмані (B. Youssef & M. Dahmani); 

Дж. Равен, інформаційного (Л. Петренко; Н. Рижової; Ю. Фокіна; 

Д. Чернишова), так і допоміжних ‒ культурологічного та соціологічного 

(Є. Астахова, Л. Волошина В. Лісовський; В. Руденко; Л. Сундєєва) підходів з 

урахуванням принципів навчання: методичних: комунікативності, автентичності 

навчальних матеріалів, та дидактичних: наочності та міжкультурної взамодії. 

У другому розділі ‒ «Методика навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації 

та врегулювання конфліктів» запропоновано критерії відбору матеріалу для 

навчання АПОММ, розроблено комплекс вправ, побудовано відповідну модель 

навчання. 

Відбір матеріалу є важливим етапом у методиці  навчання АПОММ, 

оскільки  його характер та змістове наповнення слугуватиме подальшим 

мотиваційним фактором і джерелом соціокультурної інформації, знання якої є 

необхідними для майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів в умовах міжкультурного спілкування.  

Публічні промови, що були відібрані в процесі дослідження з огляду на 

специфіку діяльності майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів мають відеоряд, що значною мірою компенсує відсутність під час 

навчання реального мовного середовища.  

ознаки АПОММ майбутніх 

фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів: 

підготовленість, однобічність, 

структурованість, 

директивність, 

темпоральність, ситуативність 

комунікативні 

функції мовлення: 
інформативна, 

впливова, 

експресивна, 

ритуально-культова 

монолог-

міркування/переконання 

монолог-опис 
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Для визначення критеріїв відбору навчального матеріалу ми взяли до 

уваги такі фактори: 

1) специфіку професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері медіації 

та врегулювання конфліктів; 2) специфіку організації навчального процесу, 

умови навчання (аудиторні заняття та позааудиторна самостійна робота, 

кількість годин, вимоги програми); 3) погляди науковців  на проблему.  
Завдання з використанням ТККМ передбачають аналіз конфліктних 

ситуацій англомовного професійно орієнтованого спілкування і виконання 

майбутніми фахівцями у сфері медіації та врегулювання конфліктів поетапних 

дій, які відтворюють або імітують процес медіації. Щодо організації заняття, то 

студенти можуть виконувати дії у парах або малих групах. Тому така 

технологія реалізована в межах кооперативного навчання. 

У дослідженні запропоновано можливі складові алгоритмів аналізу 

конфліктів у площині ТККМ. 

Під час відбору тем для відеоматеріалів враховувалися потреби 

професійної діяльності майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів, можливість систематизації професійно орієнтованих лексичних 

одиниць (далі ‒ ПОЛО) відповідно до структурно-семантичної цілісності), 

також враховувався вибір актуальної теми на момент навчання та визначення 

структурної та змістової послідовності. 

Розробка завдань передбачала врахування ознак кожного зі стилів 

мовлення, а також адаптування розроблених завдань до науково-навчального 

підстилю наукового стилю, що продиктовано метою навчання. Запропоновано 

стилістичну характеристику навчальних завдань на основі автентичних 

відеоматеріалів для розвитку АПОММ майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів.  

Наявність різних стилів пояснюється тим, що сфера діяльності майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів досить різноманітна, адже 

передбачає перемовини в політичній, громадській та  правовій сферах. Таким 

чином, функціонування різних стилів зумовило специфіку завдань для розвитку 

АПОММ.  

Створення ефективної методики навчання АПОММ з опорою на текстове 

завдання, що базується на відеоматеріалах, передбачало врахування аспектів 

відбору, запропонованих Т. Дадлі-Евансом та М. Сент Джон (T. Dudley-Evans 

& M. St. John), а саме: 1) спонукання та мотивація до власного висловлювання; 

2) відповідність текстів і рівнів знань майбутніх фахівців; 3) доцільність 

використання. Ідеї стосовно відповідності текстів мовній підготовці студентів 

підтримували Т. Боуен (T. Bowen), Дж. Маркс (J. Marks), Ґ. Ньюмер 

(G. Neuner), Х. Ханфілд (H. Hunfeld), Ґ. Уессофф (G. Westhoff), Т. Вудвард 

(T. Woodward). 

На сучасному етапі розроблено комплекси вправ для навчання 

монологічного мовлення студентів:  нелінгвістичних спеціальностей з опорою 

на письмовий текст; студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх 

навчальних стилів; у ситуаціях професійно орієнтованого спілкування. До 

використання автентичних художніх фільмів, автентичної фонограми, 
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автентичних аудіоматеріалів зверталися у своїх дослідженнях С. Кіржнер, 

В. Пащук, Н. Петранговська, Ю. Трикашна. 

Щоб розробити та обґрунтувати комплекс вправ, необхідно окреслити 

етапи навчання АПОММ. 

Таблиця1 

Етапи навчання та комплекс вправ для навчання АПОММ 
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МЕТА 

ЕТАПУ 

Етапи роботи 

з текстовими 

матеріалами 

К
О

М
П

Л
Е

К
С

 

В
П

Р
А

В
 

МЕТА 

КОМПЛЕКСУ 

ВИДИ 

ВПРАВ 
о
зн

ай
о
м

ч
и

й
 

п
о
ш

у
к
о
в
и

й
 

в
и

б
ір

к
о
в
и

й
 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 

ІН
Ф

О
Р

М
А

Т
И

В
Н

И
Й

 

Засвоєння та 

закріплення мовного 

матеріалу до певної  

теми чи ситуації; 

висловлювання на 

основі матеріалу 

однієї завершеної  

думки; об'єднувати 2-

3 фрази з ПОЛО в 

одну понадфразову 

дність 

+   + 

I 
 К

О
М

П
Л

Е
К

С
 

Об'єднання фраз 

з використанням 

професійно 

орієнтованої 

лексики у 

висловлювання 

понадфразового 

рівня. 

Перегляд 

відеоматеріалі

в з метою 

одержання 

нової 

інформації; 

Сприйняття, 

розрізнення 

невербальних 

засобів 

спілкування 

Д
О

С
Л

ІД
Н

И
Ц

Ь
К

О
-

П
О

Ш
У

К
О

В
И

Й
 

 

Побудова 

мовленнєвих зразків  

з урахуванням  

логічного зв'язку 

речень згідно з 

вивченою темою. 

Кожне наступне 

речення доповнює, 

розкриває, уточнює 

попереднє. 

 + + + 

ІІ
  

 К
О

М
П

Л
Е

К
С

 

Побудова 

професійно 

орієнтованих 

мікромонологів з 

використанням 

опор (логіко-

синтаксичні 

схеми, ключові 

слова, малюнки, 

карти, тощо) 

Створення 

мікромонологу 

з 

використання

м опори; 

диференціація 

значень слів; 

інтонаційне 

оформлення 

АПОММ 

П
Р

Е
З

Е
Н

Т
А

Ц
ІЙ

Н
И

Й
 

Створення АПОМ 

висловлювань 

текстового рівня 

різних 

функціонально-

смислових типів.  

Побудова та 

висловлення 

особистого ставлення 

до фактів чи подій; 

формулювання 

арґументів 

 + + + 

ІІ
І 

  
К

О
М

П
Л

Е
К

С
 

Створення 

професійно 

орієнтованих 

монологічних 

висловлювань 

текстового рівня. 

Створення 

АПОММ; 

відновлення 

речень; 

коментування 

поданих 

конфліктних 

ситуацій 

засобами 

ТККМ 

з ПОЛО 
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У дисертаційному дослідженні виділено три етапи навчання АПОММ 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів: 

інформаційний, дослідницько-пошуковий та презентаційний. 

Інформаційний етап спрямований на розвиток граматичних, лексичних та 

фонетичних вмінь та навичок студентів, поглиблення знань про структурні та 

лінгвістичні особливості монологу у сучасному англомовному політичному 

дискурсі. 

Дослідницько-пошуковий етап передбачає отримання інформації з різних 

джерел (політичних промов, інавгураційних промов, документальних фільмів), 

формує вміння аргументації, аналізу інформації, її узагальнення, сприяє 

подальшому розвитку стратегічної усвідомленості. Відбувається процес 

розвитку ефективної комунікації в межах професійної діяльності. 

На презентаційному етапі передбачено поглиблення знань, розвиток 

навичок та формування умінь продукувати підготовлене професійно 

орієнтоване монологічне висловлювання, а також подальше вдосконалення 

навичок та вмінь, на яких зосереджувалась увага на попередніх етапах. 

Наведемо приклади вправ кожного етапу. 

 

Інформативний етап  

(І комплекс вправ: рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивні умовно-

комунікативні, рецептивні комунікативні) 

Тема: Ірак 

Тип: рецептивно-репродуктивна, вмотивована, із рольовим компонентом, 

комунікативна, повністю керована (контроль з боку викладача), усна, 

індивідуальна. 

Практична мета: формування лексичних навичок та розвиток вмінь 

аудіювання. 

Професійно орієнтована мета: актуалізація знань студентів про країну 

Ірак шляхом аналізу автентичного відеоматеріалу. 

1-й перегляд. Перегляд без звуку. Мовчазний перегляд. (Vision without 

Sound. Silent Viewing). Example: Irag in Fragments / James Longley, 2006 

Task: You are a mediator. You attend a conference on the Irag’s mistakes. 

Your boss asked you to present a report. You have to answer the following questions 

for the report. 

Questions: 

1) What is going on? 

2) Who are the sides of conflict? 

3) What are they talking about? 

4) How can you predict the situation? 

5) How would we avoid the conflict? 

Слід звернути увагу студентів на невербальні засоби спілкування тощо. 

Зупинка відео на певному сегменті дає можливість проаналізувати рухи 

відповідно до мовлення. Таким чином навчаємо майбутніх фахівців 

прогнозувати ситуацію та перебіг подій для побудови ефективного професійно 

орієнтованого висловлювання.  
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Отже, зупинивши перегляд на певному етапі, слід запропонувати  

студентам наступні питання:  

You think of the way of engaging the audience and you would propose them to 

answer the following questions while presenting your report: 

Questions for audience: 

1) Give some examples of gestures that help you to avoid conflict. 

2) What emotions accompany these gestures? 

3) What gestures can provoke conflict? 

 

Дослідницько-пошуковий етап  

(ІІ комплекс вправ: рецептивно-репродуктивні  

некомунікативні та умовно-комунікативні) 

Тема: Чечня 

The 3 Rooms of Melancholia/Pirjo Honkasalo, 2004. Chechnya, with a 

particular focus on the children caught up in the conflict (the second Chechen war 

that began in 1999) the 1-st showing. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, вмотивована, із рольовим компонентом 

та природньою опорою (рис. 2), комунікативна, повністю керована (контроль з 

боку викладача), індивідуальна. 

Практична мета: формування лексичних навичок та розвиток умінь 

автоматизації мовленнєвих дій з фаховою лексикою. 

Професійно орієнтована мета: формування  навичок та розвиток  умінь 

критичного мислення шляхом аналізу інформації для подальшого її 

використання у професійній діяльності.  

Task: Before meeting with a chief of NOMU you got some documents but 

something is missing. While waiting for the new package of documents you try to look 

at the pictures and answer the questions. 
 

         
 

Рис. 2. Ілюстрація до прикладу вправи дослідницько-пошукового етапу 
(URL:https://www.google.com/search?q=The+3+Rooms+of+Melancholia%2FPirjo+Honkasalo%2C+2004&oq) 

 

1.Who are these children? 

2. Where do they live? 

3. How the children were involved in the conflict? 

https://www.google.com/search?q=The+3+Rooms+of+Melancholia%2FPirjo+Honkasalo%2C+2004&oq
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4. What documents protect the children’s rights? 

5. What are the sides of conflict? 

Слід зауважити, що для аналізу певного фрагменту ми послуговуємося 

ТКМ (питання допомагають студентам визначити сторони конфлікту, позиції, 

інтереси тощо) 

 

Презентаційний етап 

(ІІІ комплекс вправ. Продуктивні, комунікативні вправи) 

Тема: The USA: difficulties and consequences. 

Тип: репродуктивна, комунікативна, вмотивована, з використанням 

природньої опори (рис. 3). 

Практична мета: розвивати лексичні навички та формувати вміння 

презентації АПОМ-описів, міркувань/переконань на основі автентичних 

відеоматеріалів.  

Професійно орієнтована мета: презентувати набуті знання засобами 

АПОММ. 

Task: During a discussion after the video, the opinion of the team members 

split. Watch the video and find out information to explain your idea.  

        
 

Рис. 3. Ілюстрація до прикладу вправи презентаційного етапу 
(URL:https://www.youtube.com/watch?v=6PK2vVz4yKw=Younube+john+McCain+ti+the+Memb

ers+of+the+Veterans+of+foreing+Wars%2C+April+7%2C20) 

 

Запропонований комплекс вправ забезпечує ефективність процесу 

навчання АПОММ майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів. Компонентами моделі навчання АПОММ, окрім вправ, є: мета, 

підходи, принципи; методично-змістовий компонент запропонованої моделі 

складається з етапів навчання та підетапів роботи з текстовими завданнями 

автентичних відеоматеріалів: ознайомчий, пошуковий, вибірковий, навчальний; 

включає взаємозв’язок методів ТККМ з професійними компетентностями 

фахівців сфери медіації та врегулювання конфліктів; передбачає алгоритм 

роботи з автентичними відеоматеріалами. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка методики 

навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного 

мовлення з використанням технології конфліктного моделювання» 

описано організацію та перебіг експериментального навчання, етапи його 

проведення, проаналізовано та інтерпретовано результати експерименту, 

подано їх статистичну обробку, а також сформульовано методичні рекомендації 

Instead of abandoning 

Iraq to civil war, 

genocide and terror, 

we changed strategies. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PK2vVz4yKw=Younube+john+McCain+ti+the+Members+of+the+Veterans+of+foreing+Wars%2C+April+7%2C20
https://www.youtube.com/watch?v=6PK2vVz4yKw=Younube+john+McCain+ti+the+Members+of+the+Veterans+of+foreing+Wars%2C+April+7%2C20
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щодо організації навчання АПОММ майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів. 

Варійованою умовою стало співвідношення організації навчального 

матеріалу у комплексі вправ для навчання АПОММ, а саме використання ТККМ 

у поєднанні з автентичними відеоматеріалами відповідно до запропонованих 

етапів навчання. Варіантом методики А передбачалося використання моделі 

навчання АПОММ, яка ґрунтується на комплексі вправ, що включає три етапи 

навчання: інформативний, дослідницько-пошуковий та презентаційний з 

використанням автентичних відеоматеріалів. Варіантом методики Б 

перевірялася ефективність запропонованої моделі навчання АПОММ, яка 

також ґрунтується на комплексі вправ, що включає три етапи навчання – 

інформативний, дослідницько-пошуковий та презентаційний, але у кожному із 

запропонованих етапів будуть вправи з використанням ТККМ у поєднанні з 

автентичними відеоматеріалами. 

Проведення експерименту включало наступні етапи з відповідними 

завданнями:1) проведення передекспериментального зрізу, щоб визначити 

вихідний рівень сформованості навичок, вмінь і обсягу знань студентів на 

V курсі; 2) виділення груп студентів  для участі в експериментальному навчанні 

(2 групи); 3) визначення відповідно до цілей і характеру експерименту критеріїв 

оцінювання вмінь АПОММ; 4) проведення вступної бесіди з учасниками 

експерименту з метою повідомлення їм мети, змісту і ознайомлення з процесом 

проведення експериментального навчання; 5) проведення експериментального 

навчання в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з використанням запропонованої 

методики; 6) проведення післяекспериментального зрізу з метою аналізу 

отриманих результатів та їх подальшої інтерпретації; 7) створення рекомендацій 

щодо організації навчання АПОММ. 

У вересні 2018 р. у групах студентів V курсу факультету соціології та 

права Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (спеціальність 054 Соціологія 

«Врегулювання конфліктів та медіація») було проведено тестування з метою 

виявлення рівня володіння АПОММ в умовах професійно орієнтованого 

спілкування на основі переглянутого автентичного відеоматеріалу. Студенти V 

курсу володіють достатнім рівнем знань, вмінь та навичок, необхідних для 

сприйняття автентичних відеоматеріалів, адже вивчення професійно 

орієнтованої лексики передбачене на IV курсі, таким чином, для 

експериментального навчання було обрано студентів п’ятого року навчання. 

За результатами тестування був проведений навчальний експеримент, що 

передбачав апробацію запропонованого комплексу вправ з використанням 

ТККМ у поєднанні з автентичними відеоматеріалами з метою покращення 

рівня навичок АПОММ та перевірки ефективності використання 

запропонованого комплексу вправ під час навчання АПОММ майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Порівняльна таблиця середніх показників  

перед- та післяекспериментальних зрізів ЕГ-1 та ЕГ-2 згідно критеріїв 

рівня сформованості знань,  навичок і вмінь АПОММ 

Індекс 

групи 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 

передекспериментального зрізу 

Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами 
післяекспериментального зрізу П

р
и

р
іс

т 

ЕГ-1 0,57 

 

 

0,8 0,23 

ЕГ-2 

 

 

 

0,56 

 

0,9 0,34 

 

Таким чином, було експериментально доведено, що ефективнішим є 

використання способу організації навчання, який передбачає застосовування  

методики Б, що ґрунтується на комплексі вправ з використанням ТККМ у 

поєднанні з  автентичними відеоматеріалами. Достовірність отриманих даних 

перевірялася за допомогою методів математичної статистики: критерій кутового 

перетворення Фішера, критерій узгодженості розподілу Пірсона, обчислення 

зустрічей за Кенделлом, обчислення статистичних величин за Урбахом та 

формула Беспалька для підрахунку «коефіцієнта навченості». З метою 

впровадження розробленої методики в навчальний процес сформульовано 

методичні рекомендації. 

 

ВИСНОВКИ  

Теоретичні узагальнення та отримані практичні результати дають 

підстави для таких висновків: 

1. Розкрито теоретичні і методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів, 

проаналізовано сучасні підходи та вимоги освітніх програм до навчання 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення. Навчання 

зазначеного вище виду мовлення з використанням технології комунікативно-

конфліктного моделювання у поєднанні з автентичними відеоматеріалами є 

найбільш ефективним саме на п’ятому курсі, коли студенти вже досягли рівня 

В2+ (сильний просунутий рівень). 

2. Досліджено сутність і зміст професійної компетентності майбутніх 

фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. Під час навчання 

англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення слід брати до 

уваги підходи, що тісно пов’язані із знаннями, навичками та вміннями, якими 

повинен володіти майбутній фахівець у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів відповідно до стандартів щодо основних засад навчання базовим 

навичкам медіатора, розробленим ГО «Національна асоціація медіаторів 

України». 

3. Визначено структуру та властивості англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення з метою визначення монологу-опису, 

монологу-міркування та його різновиду монологу-переконання як 

функціональних типів монологу, що є необхідними у професійній діяльності 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. Доцільним є 
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використання підготовленого англомовного професійно орієнтованого 

мовлення під час навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення. В якості навчального матеріалу для зазначеного вище 

виду мовлення слід використовувати автентичні відеоматеріали (політичні 

промови та документальні фільми). 

4. Обрано підходи ефективного навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та 

врегулювання конфліктів, спроєктовано модель навчання цього виду мовлення; 

охарактеризовано етапи навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення: інформативний, дослідницько-пошуковий та 

презентаційний; відповідно етапам було створено комплекс вправ з 

урахуванням методичних та дидактичних принципів: комунікативної 

спрямованості, функціональності, ситуативності та врахування психологічних 

особливостей сприйняття автентичних відеоматеріалів. Було виділено критерії 

оцінювання рівня володіння англомовним професійно орієнтованим 

монологічним мовленням, серед яких обсяг, темп, рівень ситуативно-

професійної адекватності, відповідність темі, логічність.  

5. Розроблено комплекс вправ з використанням технології комунікативно-

конфліктного моделювання у поєднанні з автентичними відеоматеріалами для 

навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. Здійснено 

експериментальну перевірку ефективності розробленої методики навчання 

АПОММ майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів. 

Сформульовано гіпотезу, визначено варійовані, неварійовані умови, мету і 

завдання методичного експерименту. 
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АНОТАЦІЯ 

Тулякова К. Р. Методика навчання англомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації 

та врегулювання конфліктів. ‒ На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому вперше 

теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику 

навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення 

майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання конфліктів, яка 

реалізується впродовж трьох етапів (інформативний, діяльнісно-пошуковий та 

презентаційний), із застосуванням комплексу вправ і завдань, що передбачають 

використання технології комунікативно-конфліктного моделювання у 

поєднанні з автентичними відеоматеріалами. 

На підставі отриманих результатів сформульовано методичні 

рекомендації щодо навчання англомовного професійно орієнтованого 

монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері медіації та врегулювання 

конфліктів. 

Ключові слова: англомовне професійно орієнтоване монологічне 

мовлення, майбутні фахівці у сфері медіації та врегулювання конфліктів, 

автентичні відеоматеріали, комплекс вправ, етапи навчання, технологія 

комунікативно-конфліктного моделювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тулякова К. Р. Методика обучения англоязычной профессионально 

ориентированной монологической речи будущих специалистов в сфере 

медиации и урегулирования конфликтов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 ‒ теория и методика обучения (германские 

языки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена методика 

обучения англоязычной профессионально ориентированной монологической 

речи будущих специалистов в сфере медиации и урегулирования конфликтов, 

которая реализуется в течение трех этапов (информативный, деятельно-

поисковый и презентационный), с применением комплекса упражнений и 

заданий, предусматривающих использование технологии конфликтно-речевого 

моделирования в сочетании с аутентичными видеоматериалами. 

На основании полученных результатов сформулированы методические 

рекомендации по обучению англоязычной профессионально ориентированной 
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монологической речи будущих специалистов в сфере медиации и 

урегулирования конфликтов. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная 

монологическая речь, будущие специалисты в сфере медиации и 

урегулирования конфликтов, аутентичные видеоматериалы, комплекс 

упражнений, этапы обучения, технология конфликтно-речевого моделирования. 

 

ABSTRACT 

Tuliakova K. R. Methodology of the teaching of English professionally-

oriented spoken production to future specialists in the field of mediation and 

conflict resolution. – Manuscript. 

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

Specialization: 13.00.02 ‒ Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

languages). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv 2020. 

The scientific novelty of this research is that for the first time, the Methodology 

of teaching professional English to students of mediation and conflict resolution, 

through the «informative», «activity search» and «presentation» three-stage process, 

coupled with the use of exercises and tasks incorporating authentic video, has been 

theoretically proven, through the development and experimental testing of that 

methodology. 

This PhD thesis consists of: an introduction, three chapters, conclusions, 

references and appendix.  

A model to be used by mono-lingual students of mediation and conflict 

resolution in the formation of their English language competence has been 

constructed and theoretically substantiated. The components of this model are a target 

group, content-based methodology, resultant content. 

The approaches and principles of forming professional English-language 

competence by mono-lingual students of mediation and conflict resolution have been 

studied. 

The following competencies of students of mediation and conflict resolution 

have been selected for study: procedural, conflict resolution, legal, communicative. 

Approaches to teaching English to professionals have been reviewed. The main 

requirements of educational and vocational programs and international standards of 

education have been examined. As a result, the skills and competencies that need to 

be developed in mono-lingual students of mediation and conflict resolution were 

identified in order to use English in their profession effectively. The criteria for 

selecting English-language teaching materials for mono-lingual students of mediation 

and conflict resolution and the criteria for assessing English-language competency by 

mono-lingual students of mediation and conflict resolution has been determined. 

The objective of this PhD thesis is to describe the methodology of teaching 

English-professionally oriented spoken production of mono-lingual students of 

mediation and conflict resolution 

The subject of this PhD thesis is the methodology of teaching English- 

professionally oriented spoken production of mono-lingual students of mediation and 
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conflict resolution using language-conflicts modeling technology with authentic 

video materials. 

The purpose of the research is to analyze the problem scientifically and 

develop substantiate the theoretical and methodological foundations of the 

professional training of mono-lingual students of mediation and conflict resolution 

through the experimental verification of the effectiveness of the author's proposed 

methodology. 

It aims to meet the following objectives: 1) to determine the theoretical and 

methodological foundations of the professional training of mono-lingual students of 

mediation and conflict resolution; to analyze modern approaches and requirements of 

educational programs for the teaching of English-professionally oriented spoken 

production (EPOSP) in order to create an effective algorithm for constructing 

EPOSP; 2) to investigate the nature and content of professional, to determine the 

structure and properties of professional English language development in order to 

define a monologue-description, monologue-thinking and monologue-persuasion as 

functional types of spoken English language development  that are necessary in the 

professional activities of mono-lingual students of mediation and conflict resolution; 

3) to choose approaches for the effective teaching English-professionally oriented 

spoken production  of mono-lingual students of mediation and conflict resolution; 4) 

to design a model of teaching EPOSP of mono-lingual students of mediation and 

conflict resolution for the construction of the EPOSP statement and to characterize its 

components; 5) to develop a set of exercises based on language-conflicts modeling 

technology with authentic video materials, to experimentally check the effectiveness 

of the developed methodology and to make methodological recommendations for its 

use. 

On the basis of the above, a theoretically grounded set of exercises in teaching 

English-professionally oriented spoken production of mono-lingual students of 

mediation and conflict resolution has been created and presented.  

A detailed description of the procedures for preparing and conducting the 

experimental verification of the effectiveness of the developed methodology for the 

teaching English-professionally oriented spoken production of mono-lingual students 

of mediation and conflict resolution is presented. The results of the experiment have 

been analyzed and interpreted and their statistical processing has been presented.  

On the basis of the results obtained, recommendations on how to teach the 

English professionally-oriented spoken production of mono-lingual students of 

mediation and conflict resolution are provided. 

Keywords: English professionally-oriented spoken production, future specialists 

in the field of mediation and conflict regulation, authentic video materials, training 

stages, language-conflicts modeling technology. 


	Task: You are a mediator. You attend a conference on the Irag’s mistakes. Your boss asked you to present a report. You have to answer the following questions for the report.
	Тип: рецептивно-репродуктивна, вмотивована, із рольовим компонентом та природньою опорою (рис. 2), комунікативна, повністю керована (контроль з боку викладача), індивідуальна.
	Практична мета: формування лексичних навичок та розвиток умінь автоматизації мовленнєвих дій з фаховою лексикою.
	Професійно орієнтована мета: формування  навичок та розвиток  умінь критичного мислення шляхом аналізу інформації для подальшого її використання у професійній діяльності.
	Task: Before meeting with a chief of NOMU you got some documents but something is missing. While waiting for the new package of documents you try to look at the pictures and answer the questions.
	Рис. 2. Ілюстрація до прикладу вправи дослідницько-пошукового етапу (URL:https://www.google.com/search?q=The+3+Rooms+of+Melancholia%2FPirjo+Honkasalo%2C+2004&oq)
	1.Who are these children?
	2. Where do they live?
	3. How the children were involved in the conflict?
	4. What documents protect the children’s rights?
	5. What are the sides of conflict?
	Тема: The USA: difficulties and consequences.
	Тип: репродуктивна, комунікативна, вмотивована, з використанням природньої опори (рис. 3).

