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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Специфіка професійної діяльності менеджера передбачає його безперервну 

активну участь в заключенні 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), 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. В. Барабанової, Н. В. Васькіної, В. В. Волік, О. С. Малюги, Н. Г. Михайлової, 

А. С. Стаценко, Т. І. Труханової, С. К. Фоломкіної, Ю. Ю. Червенко. Методику 

навчання стратегій читання розробляли А. Ден, А. С. Зюкова, А. А. Сивухін, 

W. Grabe, H. Jones, K. Methold, C. Nuttall, А. Schulte, C. Wallace. Проблеми, 

пов’язані з частково онлайновим навчанням професійно орієнтованого 

іншомовного читання, були проаналізовані в роботах К. М. Андрощук, 
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А. М. Анісімова, Є. С. Полат. Особливостям використання Інтернет-ресурсів у 

процесі формування АПОК в читанні майбутніх фахівців також були присвячені 

наукові розвідки Є. В. Якушиної, Т. Н. Ямских, А. Beeby, J. Roche, 

R. Schulmeister. У дослідженнях О. Б. Бігич, М. С. Гришиної, В. Д. Ігнатенко, 

Т. І. Коваль, Я. В. Окопної 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 

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; 

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 
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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 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. 



5 

Розроблену методику впроваджено в навчальний процес у закладах вищої 

освіти України: Державний університет «Житомирська політехніка» (довідка 

№ 21.00-2/1 від 05.06.2019); Національний університет харчових технологій 

(довідка № 01-468 від 30.11.2017), Львівський національний університет імені 

Івана Франка (довідка № 768 від 19.02.2019); 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. 

 

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 дослідження, кількість публікацій і структуру дисертації. 

У першому розділі – «Теортичні засади формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

засобами електронного кейсу» обґрунтовано зміст англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності майбутніх менеджерів; визначено лексико-

граматичні, стилістичні та прагматичні особливості текстів економічної тематики; 

окреслено методичні засади формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами дистанційного 

електронного кейсу. 
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Компетентність в англомовному читанні майбутніх менеджерів 

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. 

Обґрунтовано, що ключовими в читацькій компетентності є уміння та 

стратегії, релевантні різним видам читання. 

Уміння ознайомлювального читання: уміння інтегрувати одиниці нижчих 

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; уміння 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 нижчих мовних рівнів 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: уміння 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.  
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Обґрунтовано, що навчання читання майбутніх менеджерів має 

здійснюватися на основі чотирьох груп 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.  

Ключовим засобом формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів визначено електронний 

дистанційний кейс, який 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 (О. Б. Бігич, Я. В. Окопна).  

Сутність навчальних завдань кейсу в межах психолінгвістичних та 

лінгвістичних передумов організації процесу навчання майбутнього менеджера 

іноземної мови полягає в: а) набутті навичок використання автентичного 

теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем; б) формуванні навичок 

оцінювання ситуації з фаху, виборі та організації пошуку основної інформації в 

автентичному ТФ; в) виробленні вмінь формулювати питання і запити; 

г) виробленні умінь розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дії; 

д) формуванні вмінь самостійно приймати рішення в умовах невизначеності; 

е) формуванні навичок та прийомів всебічного аналізу ситуацій, прогнозування 

способів розвитку ситуацій; є) формуванні вмінь та навичок конструктивної 

критики. 

Розроблені електронні кейси для навчання читання англійською мовою 

майбутніх менеджерів є певними навчальними комплексами, які розділені на 

окремі змістовно-тематичні модулі. Кожен модуль містить поставлену проблему 

(чи кілька проблем, пов’язаних між собою), що 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 у різних видах читання фахових 

текстів (ознайомлювального, пошукового, вивчаючого) з метою добору 

інформації, необхідної для вирішення цієї проблеми. 

У другому розділі – «Методика формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів засобами 

електронного кейсу» 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 

реалізації авторської методики навчання. 

Одиницями добору текстів ми визначали змістовно цілісні, зв’язні, смислово 

та змістовно завершені, прагматичні, інформативні автентичні ТФ. 

Проаналізувавши низку наукових праць (Барабанова Г. В., Воропаєва Ю. О., 

Єлухіна Н. В., Корейба І. В, Малюга О. С., Паніна О. Ю., Радецька С. В., 
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Сєрова Т. С. Тарнопольский О. Б. та ін.), а також 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. 

Означені критерії вимагають узгодженого використання лінгвістичних 

особливостей літератури й усного спілкування за фахом ІМ. Вони істотно 

впливають на відбір спеціальної літератури для навчання читання, на 

послідовність внесення різних її видів в навчальний процес. На нашу думку, ці 

критерії передбачають відбір текстів в межах певних функціональних стилів і 

відповідних їм жанрів, що функціонують в конкретних професійних сферах та 

мікросферах спілкування в реальній іншомовній комунікації. Відповідно до 

заявлених критеріїв добору підлягають тексти, які найчастіше зустрічаються в 

практиці майбутнього менеджера – наукові статті, публіцистичні статті, 

документація. Адже саме ці жанри містять фахово важливу інформацію, 

мотивують студентів до дискусій, обговорень тощо. 

Добір текстів за виділеними критеріями передбачає визначення автентичних 

джерел для формування АПОК в різних видах читання (ознайомлювального, 

пошукового, вивчаючого), зокрема: наукові журнали з менеджменту; аналітичні 

публіцистичні статті з фаху; автентичні документи підприємств. 

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. 

 

Зразок електронного кейсу (подано приклади завдання II-ІV блоків) 

 

Завдання на формування умінь та стратегій пошукового читання 

Завдання 1. Мета: формування умінь та стратегій пошукового читання. 

Інструкція: Read the texts, find the information that answers the questions: 

- What GDP part of Great Britain is the production of berries? / What quantity of 

berries is produced per person in Great Britain?; 

- What types of berries are grown in the UK? / Which part of berries is 

exported?; 
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- 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…, Cost inflation for consumers…, ...future intentions in this 

area … 

- зняття предметних труднощів: 

Describe the concept: critical management issue, horticulture, Soft Fruit 

businesses, inflation, picking robots. 

Притекстові завдання: Read the texts. Find the information you need. Use 

Google search to find additional information within the UK berry market characteristics 

and the competitiveness of Ukrainian berries on the UK market. Follow the main 

purpose of the reading. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – познаходити в тексті фрагменти, де міститься необхідна для 

вирішення поставленої проблеми інформація; 

- 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; 

- 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 1. Changes in Soft Fruit Production Methods. 

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

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

%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Текст 2. Future Developments. 

(URL: 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.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.britishsummerfruits.co.uk/uploads/files/news/The%20Impact%20of%20Brexit%20on%20the%20UK%20Soft%20Fruit%20Industry%20-%20The%20Anderson%20Report.pdf
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Текст 3. The Potential Implications for the UK Consumer of Restrictions in 

Seasonal Worker Availability. 

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

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

%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Текст 4. The Potential for Robotic Picking to Reduce the Requirement for 

Seasonal Labour. 

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

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

%20The%20Anderson%20Report.pdf) 

Післятекстові завдання. 

Завдання 2. Мета: перевірка розуміння основних змістових віх: 

Інструкція: Answer the test questions (key verification). 

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? 

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? Etc. 

Завдання 3. Мета: формування умінь пошуку необхідної інформації. 

Інструкція: Use Google's search to find the sources you need and extract the 

necessary information to complete an assignment (sending the completed assignment to 

the teacher). 

Завдання 4. Мета: формування умінь фіксування необхідної інформації, 

формування рефлексії у досягненні мети читання. 

Інструкція: Organize all the information collected within the problem. 

Determine how relevant your reading activity was to the main purpose of the 

textreading (sending the completed assignment to the teacher). 

 

Завдання на формування умінь та стратегій вивчаючого читання 

Завдання 5. Мета: формування умінь та стратегій вивчаючого читання. 

Інструкція: Re-read the snippets found, pay attention to all the details. While 

reading, use the dictionary, additional information resources. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – якомога повніше зрозуміти всю 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 на те, хто автор, з 

якою метою був написаний текст, визначтеся в достовірності та об’єктивності 

описаних фактів;  

- користуйтеся додатковими інформаційними ресурсами; 

- детально проаналізуйте графіки, діаграми, рисунки, вони можуть містити 

важливу й цінну інформацію, не вербалізовану в текстах; 

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
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- 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. 

Надалі ми пропонуємо до розгляду приклади фрагментів автентичних 

текстів різної складності за рівнями: А2+, В1, В1+ з метою залучення елементів 

диференційованого навчання. 

Текст 1 (A 2+). Blueberries. (URL: https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/vocabulary/food/blueberries/75722) 

Текст 2 (B 1). Exporting fresh blueberries to Europe. (URL: 

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

Текст 3 (B 1+). Southern Europe has potential for growth as consumption is 

still low.  

(URL: https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/) 

Післятекстові завдання. 

Завдання 6. Мета: перевірка розуміння деталей текстів: 

Інструкція: Answer test questions (key verification) (Each text is submitted with 

separate questions). 

Завдання 7. Мета: формування умінь використовувати прочитану 

інформацію в монологічному та діалогічному мовленні (обговорення поставленої 

проблеми в аудиторії на основі прочитаних текстів). 

Інструкція: Prepare for the report and discuss the UK Berries Market segment, 

the competitiveness of Ukrainian berries in the UK market. Make verbal and non-verbal 

supports. 

Якщо студентам бракує інформації з поданих у кейсі текстів, вони 

виконують блок завдань IV. 

 

Завдання на формування умінь автономного читання, пошуку та обробки 

необхідної інформації; комплексного застосування умінь та стратегій 

ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання 

Завдання 8. Мета: формування умінь автономного читання, пошуку та 

обробки необхідної інформації; комплексного застосування умінь та стратегій 

ознайомлювального, пошукового та вивчаючого читання. 

Інструкція: Use the Google search, find the necessary information to discuss the 

UK berries market segment and the competitiveness of Ukrainian berries in the UK 

market. 

Дотримуйтеся алгоритму дій: 

- Ваша мета – знайти тексти, 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 Google; 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/food/blueberries/75722
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/food/blueberries/75722
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/blueberries/
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- 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. 

Система завдань реалізується в моделі організації 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» та охоплює 2 навчальні модулі та 

4 змістових модулі відповідно до навчальної програми цієї спеціальності. У 

межах кожного змістового модуля проходить робота за трьома етапами: 1 – 

дотекстовий (Pre-reading), 2 – текстовий (Reading) та 3 – післятекстовий (Post-

reading). Модель було представлено у двох варіантах А та Б для роботи в межах 

заявлених трьох етапів. 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 

у межах одного виду читання. 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. 

Розроблена нами модель ґрунтується на принципах циклічності, 

системності, поетапності навчання та реалізується у контексті кредитно-

модульної системи навчання та модульно-рейтингової системи оцінювання. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка методики формування 

англомовної професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх 

менеджерів засобами електронного кейсу» представлено опис процесу 

планування, підготовки та проведення експериментального навчання; 

схарактеризовано критерії та шкалу оцінювання результатів експерименту; 

обґрунтовано експериментально перевірену ефективність авторської методики та 

визначено методичні передумови її ефективності. 

Експеримент проводився на базі Державнго університету «Житомирська 

політехніка» (довідка № 21.00-2/3 від 05.06.2019). В експерименті взяли участь 48 

студентів ІІ курсу спеціальності 073 «Менеджмент». 

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, 
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загальнодидактичних та методичних принципах, реалізується засобами 

дистанційного електронного кейсу, який складає система завдань. 

Гіпотеза експерименту полягала в тому, що 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 дистанційного 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. 

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 – 

експериментальної групи (далі – ЕГ): 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 навчальні матеріали (тексти для формування 

АПОК в читанні), критерії оцінювання, експериментатор. 

У визначенні критеріїв оцінювання ми орієнтувалися на здобутки 

попередніх досліджень, зокрема праці І. Ю. Литвиненко, О. С. Малюги, 

С. К. Фоломкіної, і виділили критерії: точності розуміння; повноти розуміння; 

глибини розуміння; адекватності застосування читацьких стратегій; критерій 

автономності у досягненні читацьких цілей з метою вирішення фахових завдань. 

Результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів 

представлено в Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати передекспериментального та післяекспериментального зрізів  

Результати  передекспериментального зрізу 

ЕГ За критеріями навченості (СКН) 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% 

Результати  післяекспериментального зрізу 

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% 

У ході експерименту вдалося встановити, що 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 (середній 
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коефіцієнт навченості): 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. 

Таким чином, гіпотезу експерименту доведено повністю. 

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) дотримання 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. 

 

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. 

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, 

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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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.  

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. 

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. 

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 ефективність запропонованої методики в 

цілому та варіанту Б моделі авторської методики, який полягав у дискретному 

формуванні у студентів читацьких умінь та стратегій. 

На основі результатів експерименту було встановлено методичні 

передумови ефективності авторської методики формування англомовної 

професійно орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів 

засобами електронного кейсу. 

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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АНОТАЦІЯ 

Валентон І. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами електронного 

кейсу. – 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, 2019. 

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробленні та 

експериментальній перевірці методики формування англомовної професійно 

орієнтованої читацької компетентності в майбутніх менеджерів засобами 

електронного кейсу. 

У дисертації обґрунтовано зміст англомовної професійно орієнтованої 

читацької компетентності майбутніх менеджерів; визначено лексико-граматичні, 

стилістичні та прагматичні особливості текстів економічної тематики; окреслено 

методичні засади формування англомовної професійно орієнтованої читацької 

компетентності в майбутніх менеджерів засобами дистанційного електронного 

кейсу; зроблено відбір фахових текстів, релевантних для навчання 

ознайомлювального, вивчаючого та пошукового читання, відповідних 
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комунікативним потребам та ситуаціям майбутніх менеджерів; укладено систему 

завдань для формування відповідної компетентності,  створено модель організації 

навчання; експериментально перевірено ефективність розробленої методики та 

визначено методичні передумови її ефективності. 

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована читацька 

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

менеджери, комунікативний підхід, види читання, навчання читання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Валентон И. В. Формирование англоязычной профессионально 

ориентированной читательской компетентности у будущих менеджеров 

средствами электронного кейса. – 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, 2019. 

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию, разработке и 

экспериментальной проверке методики формирования англоязычной 

профессионально ориентированной компетентности в чтении будущих 

менеджеров средствами электронного кейса. 

В диссертации обосновано содержание англоязычной профессионально 

ориентированной компетентности в чтении будущих менеджеров; определены 

лексико-грамматические, стилистические и прагматические особенности текстов 

экономической тематики; описаны методические основы формирования 

англоязычной профессионально ориентированной компетентности в чтении 

будущих менеджеров средствами дистанционного электронного кейса. 

Произведен отбор профессиональных текстов, релевантных для обучения 

ознакомительного, изучающего и поискового чтения, соответствующих 

коммуникативным потребностям и ситуациям будущих менеджеров; разработано 

подсистему заданий для формирования соответствующей компетентности, 

создана модель организации обучения; экспериментально проверена 

эффективность разработанной методики и определены методические 

предпосылки ее эффективности. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентирована 

компетентность в чтении, электронный кейс, умение чтения, стратегии чтения, 

будущие менеджеры, коммуникативный подход, виды чтения, обучение чтению. 

 

ABSTRACT 

Valenthon I. V. 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). – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 
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The thesis deals with theoretical substantiation and practical elaboration 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: firstly the model for electronic 

forming professionally oriented English reading competency to manager students, 

criteria and standards for evaluation of formed professionally oriented English reading 

competency have been designed; the content and genres of English professionally 

oriented texts to manager students have been specified; principles of the use of 

educational, administrative and communicative tools in electronic virtual case got 

further development. 

The thesis addresses electronic learning as an individualized process of acquiring 

knowledge, skills and abilities of professionally oriented English reading competency 

by manager students, which takes place indirectly through the interaction of distant 

participants in the educational process in a specialized environment that functions on 

the basis of modern psycho-pedagogical and information and communication 

technologies. 

The research proves that among the available online technologies today, in the 

case of electronic virtual learning of professionally oriented English reading, the 

advantage should be given to learning management systems, in particular electronic 

case. 

The purpose of professionally oriented English reading competence formation to 

manager students is to form skills and abilities for free and independent argumentation 

in oral and written communicative forms in accordance with established criteria and 

genre patterns. 

In order to overcome the substantive, logical and linguistic difficulties 

encountered by manager students, the selection of educational material has been carried 

out based on the principles of authenticity, necessity and exhaustiveness, strength and 

accessibility, use and prevalence, pragmatism and professional efficiency. The units of 

the educational material selection are lexical units, grammatical constructions and 

integral text, the success of which is determined by the established criteria. 

Based on the methodological analysis of the issue under the consideration, the 

didactic model has been designed. A set of criteria to evaluate the outcomes of the 

learning process and assess individual progress of students has been developed. The 

experimental teaching has been conducted to prove the effectiveness of the suggested 

methods of professionally oriented English reading competency formation with the help 

of electronic case to future managers. During the experiment, the hypothesis has been 

proved: the high efficiency of professionally oriented English reading competence 

formation is achieved under the following conditions: organization of self-training is 

carried out on the principles of competence and genre approaches, as well as in 

accordance with the didactic, psychological and methodological principles we have 

established; use of case-method; organization of training on the basis of professionally 

oriented genres of English reading as letter-advice, letter-recommendation, response to a 

letter-recommendation, memorandum, complain; use of our subsystem of exercises and 

tasks; use of virtual administrative, training and communication tools; application of the 
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author's model for professionally oriented English reading competence formation to 

manager students. 

The practical significance of research includes the development of the 

methodological guidelines for professionally oriented English reading competence 

formation to manager students, the design of virtual electronical course «Hot English». 

The result of the research can be applicable and used during the distance course design 

and the compilation of the study books and manuals for learning English to manager 

students. 

Key words: professionally oriented English reading competence, electronic case, 

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

reading strategies. 
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