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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АМПС – англійська мова професійного спрямування 

ВНЗ – вищий навчальний заклад 

ЕГ – експериментальна група 

ІМ – іноземна мова 

ІХФ – інженерно-хімічний факультет 

КГ – контрольна група 

КН – комунікативний намір 

КС – комунікативна стратегія 

МНК – мультимедійний навчальний курс 

НДР – науково-дослідна робота 

НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» (попередня назва ВНЗ до вересня 2016 р.) 

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика 

ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень 

РВМ – рівень володіння мовою 

РНП – робоча навчальна програма 

СВО – стандарт вищої освіти 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Переорієнтація сучасної парадигми вищої 

технічної освіти з накопичення знань та формування фахових навичок і вмінь на 

підготовку духовно зрілого, інноваційно-активного фахівця, здатного до 

винахідництва, до прийняття нестандартних рішень, ініціативності в 

імплементації інноваційного продукту в бізнес-проекти, конкретизує цілі 

навчання іноземної мови широкого кола студентів нефілологічних спеціальностей, 

котрі ставлять перед собою завдання оволодіти іноземною мовою з метою 

задоволення практичних потреб, пов’язаних з майбутньою професійною 

діяльністю, у тому числі в ситуації науково-дослідної роботи. 

У сучасній вищій технічній школі і, зокрема в університетах дослідницького 

типу, підготовка інноваційно-активного фахівця є пріоритетним завданням. Отже, 

пошук ефективних шляхів іншомовної підготовки майбутніх фахівців, здатних 

здійснювати пошук та аналіз необхідної інформації про наявні модернізації 

устаткування і винаходи у відповідній галузі господарювання в Україні та за її 

межами з метою успішного впровадження власної розробки у відповідні державні 

або бізнесові проекти, є своєчасним й актуальним завданням. 

Одним із ефективних шляхів іншомовної підготовки інноваційно-активного 

фахівця є, на нашу думку, формування у студентів немовних спеціальностей (у 

межах предмету нашого дослідження – технічних) стратегічної компетентності в 

процесі оволодіння іноземною мовою. Використання цієї компетентності 

студентами створює передумови для формування у них фонових знань, 

забезпечує взаємопов’язаний комунікативний і соціокультурний розвиток 

майбутніх фахівців, яким украй необхідні стратегії й уміння обробки технічної 

документації, тобто патентних документів, які знайомлять спеціалістів технічної 

галузі з розробками й винаходами науково-технічного прогресу у світі, що дає їм 

змогу ефективніше працювати й своєчасно подавати інформацію про власні 

науково-професійні здобутки. Таким чином, для фахівців науково-технічної галузі 

актуальними є комунікативні стратегії обробки інформації первинного тексту 
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патентних документів, які в найбільшому обсязі в світовій мережі інформації 

подані англійською мовою. 

Визначення сутності, класифікація, формування й реалізація 

комунікативних стратегій (КС) у різних аспектах мовленнєвої діяльності стали 

предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних учених (Т. М. Астафурова [10], 

А. Д. Бєлова [17], Н. Є. Білоножко [20], Н. В. Василенко [36], Г. П. Грайс [57], 

Т. А. ван Дейк [65], О. С. Іссерс [80], О. О. Ковригіна [90], С. В. Козак [92], 

І. М. Кушнарьова [111], І. М. Мельник [123], Л. І. Морська [134], Ю. А. Рибінська 

[156], О. А. Семенюк [163], Д. Г. Терещук [181], Л. В. Ягеніч [218], E. Bialystock 

[223], A. D. Cohen [234], R. L. Oxford [261], J. M. O'Malley [262], C. A. Roberts 

[268], J. Rubin [269], A. Wenden [276] та ін.). 

Чимало дослідників пропонують авторські методики (які складають 

фундаментальну базу у формуванні іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців з машинобудування) навчання професійно спрямованого 

іншомовного спілкування майбутніх фахівців нефілологічного профілю 

(Г. В. Барабанова [12], Л. С. Бірецька [21], Л. В. Бондар [22], Ю. В. Британ [30], 

В. Є. Бутева [32], С. Г. Вавіліна [34], І. А. Вереітіна [40], В. В. Волік [43], 

Л. В. Гайдукова [46], Т. В. Глазунова [53], М. С. Гришина [62], 

Ю. В. Дегтярьова  [64], Н. Л. Драб [68], Л. Я. Зєня [75], С. В. Козак [92], 

М. М. Кокор [93], С. С. Коломієць [94], Л. О. Конопленко [97], 

Г. В. Кравчук [104], Т. І. Кушнарьова [111], О. С. Малюга [118], 

Р. Ю. Мартинова [121], О. М. Метьолкіна [130], Н. О. Микитенко [132], 

В. М. Момот [133], Л. І. Морська [134], М. О. Мосіна [135], Є. А. Насонова [138], 

Ю. О. Ніколаєнко [139], М. А. Огреніч [140], Я. В. Окопна [142], 

Н. Р. Петранговська [149], Ю. А. Петрусевич [150], Ю. В. Романюк [158], 

Н. В. Рубель [159], Т. С. Сєрова [165], І. О. Сімкова [168], І. В. Султанова [176], 

Н. А. Сура [177], В. В. Тарасенко [179], О. Б. Тарнопольський [180], 

О. В. Тинкалюк [183], Т. І. Труханова [186], Т. Н. Ямских [219], 

T. Hutchinson [248] та ін.). 
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Навчанню професійно спрямованої писемної комунікації приділяється увага 

в працях вітчизняних та іноземних науковців (П. Г. Асоянц [9], 

Ю. В. Баклаженко [11], В. В. Бебих [14], І. Р. Беженар [15], О. П. Биконя [18], 

Г. Е. Борецька [24], Е. В. Васильєва [37], А. Д. Виселко [42], О. Ю. Гальченко [49], 

Н. В. Горобченко [55], Н. І. Дичка [67], І. В. Дубко [69], Н. В. Зінукова [79], 

Т. М. Каменєва [83], Т. М. Корж [101], З. М. Корнєва [102], 

Г. Ф. Крівчикова [105], Л. В. Курило [110], А. В. Маслова [122], Н. В. Майер 

[116], І. М. Мельник [123], М. М. Метьолкіна [129], О. О. Москалець [136], 

Н. М. Одегова [141], О. В. Патієвич [146], О. В. Пінська [152], 

В. П. Свиридюк [162], О. М. Середа [164], О. С. Синекоп [167], 

Г. С. Скуратівська [169], О. М. Устименко [187], Т. В. Хільченко [191], 

P. Master [256], A. Pincas [264], B. Pyerin [265], D. E. Zemach [279] та ін.). 

Водночас проблема навчання професійно спрямованого писемного мовлення не 

втрачає своєї актуальності й сьогодні. 

Зокрема, вирішенню проблем навчання фахівців різних професій писемного 

мовлення присвячено наукові пошуки О. М. Устименко [187], де запропоновано 

методику навчання студентів зовнішньоторговельної діяльності створення 

англомовної фахової документації; цікавою з точки зору методики навчання 

продукування довідково-інформаційних текстів англійською мовою є 

дослідження Н. В. Зінукової [79]; заслуговує на увагу дисертаційне дослідження 

М. М. Метьолкіної [129], у якому розглядається вирішення проблеми формування 

англомовної компетентності у професійному писемному спілкуванні майбутніх 

логістів. О. С. Синекоп [167] теоретично обґрунтувала та практично розробила 

методику інтерактивного навчання англійського писемного мовлення майбутніх 

фахівців з інформаційної безпеки з застосуванням сучасних комп’ютерних 

технологій, конкретизувала завдання, мету, зміст, а також окреслила загальні та 

спеціальні принципи інтерактивного навчання англійського писемного мовлення 

зазначених фахівців. У дослідженні О. Ю. Гальченко [101] розглянуто питання 

навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного 

письма в коледжах, обґрунтовано теоретичні передумови навчання зазначеного 
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контингенту, визначено психолого-вікові характеристики студентів коледжів, 

конкретизовано лінгвістичні особливості англомовного туристичного дискурсу, 

здійснено аналіз активних технологій, що застосовуються у навчанні професійно 

орієнтованого англомовного письма в коледжах. 

У контексті дослідження іншомовної писемної підготовки фахівців науково-

технічної галузі заслуговує на увагу наукова праця Т. М. Корж [101], у якій 

запропоновано методику навчання анотування англійських професійно 

орієнтованих текстів.  [101], у якій запропоновано методику навчання анотування 

англійських професійно орієнтованих текстів. Результати зазначених вище 

дослідницьких розвідок відображені в низці навчальних посібників і навчально-

методичних матеріалів, навчальній комп’ютерній програмі «English Research 

Master» (О. С. Синекоп [167]), авторські вирішення методичних проблем у 

навчанні англомовного писемного мовлення і зразки окремих писемних продуктів. 

Однак методика формування стратегічної компетентності у створенні 

вторинних текстів патентної документації студентами технічних спеціальностей 

(зокрема майбутніх фахівців з машинобудування) не була предметом 

спеціального дослідження. Водночас зауважимо, що власні науково-технічні 

розробки інженери зобов’язані патентувати винаходи для запуску в масове 

виробництво й, відповідно, для отримання прибутку від результатів своєї 

професійної діяльності, що вимагає від фахівців умінь створення патентних 

документів. А для виходу на міжнародний ринок збуту своїх відкриттів такі 

документи необхідно оформити іноземною мовою, переважно англійською. Отже, 

актуальність проблеми, що досліджується, зумовлена необхідністю підготовки 

фахівців, здатних ефективно виконувати свої професійні завдання, що пов’язані з 

використанням ІМ, важливістю сформованості стратегій обробки первинних 

текстів та продукування вторинних текстів патентної документації для фахівців 

науково-технічної галузі, браком досліджень окресленої проблеми як у 

теоретичному, так і в практичному планах. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до наукової теми кафедри 
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теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»: «Дослідження ефективних шляхів навчання 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування та перекладу в аспекті 

євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0115U002007). Тему дисертаційного 

дослідження уточнено та перезатверджено на засіданні Вченої ради факультету 

лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (протокол № 7 від 29.02.2016 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці методики навчання майбутніх фахівців з 

машинобудування комунікативних стратегій створення вторинних текстів 

патентної документації. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Визначити сутність стратегічної компетентності як компоненту іншомовної 

освіти студентів технічних спеціальностей ВНЗ. 

2. З’ясувати потреби в письмовій англомовній комунікації у студентів технічних 

спеціальностей у ситуації науково-дослідної роботи (НДР); схарактеризувати 

лінгвальні та екстралінгвальні особливості патентної документації 

англійською мовою. 

3. Окреслити цілі та зміст навчання майбутніх фахівців з машинобудування 

комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного 

спілкування; зробити добір навчального матеріалу. 

4. Змоделювати поетапну методику та розробити систему вправ для навчання 

майбутніх фахівців з машинобудування комунікативних стратегій у створенні 

текстів патентної документації. 

5. Експериментально перевірити ефективність авторської методики та розробити 

методичні рекомендації щодо навчання фахівців з машинобудування 

комунікативних стратегій створення текстів патентної документації. 

Об’єктом дослідження є навчання професійно спрямованого англомовного 

писемного спілкування студентів технічних спеціальностей ВНЗ України. 
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Предметом дослідження є методика навчання майбутніх фахівців з 

машинобудування завершального етапу бакалаврату комунікативних стратегій 

продукування англомовних вторинних текстів патентної документації у ситуації 

науково-дослідної роботи. 

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи 

дослідження: теоретичні – критичний аналіз наукової літератури в галузі 

лінгвістики, психолінгвістики, психології, педагогіки та методики навчання 

іноземних мов; аналіз навчальних посібників, нормативних документів і чинних 

програм з АМПС; моделювання навчального процесу; емпіричні – наукове 

спостереження за навчальним процесом, опитування викладачів з метою вивчення 

шляхів упровадження НДР у навчальний процес, опитування студентів з метою 

вивчення їхньої думки про сформованість умінь іншомовного професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх фахівців з машинобудування; узагальнення 

результатів педагогічного досвіду (в тому числі власного); експериментальні – 

педагогічний експеримент з метою перевірки ефективності розробленої методики 

навчання комунікативних стратегій продукування вторинних текстів патентної 

документації у майбутніх фахівців з машинобудування; статистичні – метод 

кутового перетворення Фішера φ* (для опрацювання результатів експерименту). 

Наукові положення, які виносяться на захист: 

1. Успішність навчання професійного іншомовного спілкування залежить від 

використання комунікативних стратегій, що відповідають меті, змісту, методам і 

прийомам навчання у технічному ВНЗ. 

2. Патентна документація є найбільш затребуваним джерелом науково-

технічної інформації й важливим засобом англомовної професійно спрямованої 

комунікації студентів технічних спеціальностей у ситуації НДР. 

3. Володіння комунікативними стратегіями створення текстів патентної 

документації передбачає розуміння лінгвостилістичних особливостей поданих 

мовленнєвих зразків, що надає процесу навчання іншомовного спілкування 

компетентнісно-професійного спрямування. 
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4. Реалізація методики навчання студентів технічних спеціальностей 

комунікативних стратегій створення текстів патентної документації можлива за 

умови виконання студентами спеціально розробленої підсистеми вправ, яка 

передбачає науково обґрунтований добір мовного та мовленнєвого матеріалів. 

5. Рівень сформованості у студентів навичок і розвитку вмінь професійно 

спрямованого писемного спілкування англійською мовою на завершальному етапі 

бакалаврату можливо підвищити шляхом застосування розробленої методики, яка 

реалізується на четвертому курсі навчання. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше: 

визначено сутність і структуру стратегічної компетентності у створенні текстів 

патентних документів англійською мовою; обґрунтовано й розроблено методику 

навчання майбутніх фахівців з машинобудування комунікативних стратегій 

створення текстів патентних документів; сформульовано вимоги до змісту 

навчальних матеріалів у формуванні стратегічної компетентності в професійно 

спрямованому англомовному писемному спілкуванні майбутніх фахівців науково-

технічної галузі; удосконалено критерії оцінювання письмового англомовного 

професійно спрямованого спілкування майбутніх фахівців з машинобудування 

завершального етапу бакалаврату; набуло подальшого розвитку дослідження 

теорії і практики навчання англомовного професійно спрямованого спілкування 

студентів технічних ВНЗ в аспекті міждисциплінарного та інтегративного 

підходів. 

Практична цінність дисертації полягає в розробці рекомендацій щодо 

ефективної реалізації методики формування стратегічної компетентності у 

студентів технічного ВНЗ у ситуації науково-дослідної роботи. Отримані в 

процесі дослідження теоретичні положення та висновки, розроблені навчальні 

матеріали можуть бути використані в навчальному процесі студентів технічного 

ВНЗ при вивченні іноземної мови професійного спрямування. Теоретичні 

положення дисертаційного дослідження лягли в основу укладання 

«Мультимедійного навчального курсу з дисципліни “Англійська мова 
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професійного спрямування” до самостійної роботи з англомовними текстами 

патентів для студентів IV курсу ІХФ». 

Авторську методику впроваджено впродовж 2015–2016 н. р. у навчальний 

процес Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського, Одеського інституту фінансів та міжнародної торгівлі, 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя  

Достовірність результатів дослідження забезпечено теоретичним і 

практичним обґрунтуванням вихідних положень методики навчання 

комунікативних стратегій англомовного спілкування у ситуації науково-дослідної 

роботи студентів технічних спеціальностей, використанням комплексу методів 

дослідження, що відповідають його предмету, меті та завданням, достатнім 

обсягом вибірки, експериментальною перевіркою розробленої методики, якісним і 

кількісним аналізом експериментальних даних із застосуванням методів 

математичної статистики, результатами апробації основних концептуальних 

положень дослідження. 

Апробація. Матеріали та результати дисертаційної роботи оприлюднено на 

11 міжнародних наукових конференціях: на VI Міжнародній науково-практичній 

конференції в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» «Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій 

школі: інтерактивні технології навчання» (Київ, 15 січня 2013 р.), на ХІ 

Міжнародній науково-практичній конференції в Інституті міжнародних відносин 

при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка «Актуальні 

проблеми іноземної мови професійного спрямування» (Київ, 5 квітня 2013 р.), на 

Міжнародній науково-практичній конференції у Київському національному 

лінгвістичному університеті «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київ, 19-21 

березня 2014 р.), на V Міжнародній науково-методичній конференції у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут» «Формула компетентності викладача» (Київ, 26 березня 2014 р.), на ІI 

Міжнародній науково-практичній конференції у Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут» «Взаємодія одиниць 



 13 

мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 

перекладознавчий і методичний аспекти» (Київ, 28 березня 2014 р.), на IХ 

Міжнародній науково-практичній конференції у Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут» «Сучасні методи 

викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі» (Київ, 28-

30 квітня 2014 р.), на Х Міжнародній науково-практичній конференції у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут» «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції» (Київ, 14 січня 

2015 р.), на VI Міжнародній науково-методичній конференції «Формула 

компетентності перекладача» (пам’яті д-ра філол. наук, проф. Л. І. Прокопової) у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут» (Київ, 25 січня 2015 р.), на ХI Міжнародній науково-практичній 

конференції у Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» «Сучасні тенденції викладання іноземної мови 

професійного спрямування у вищій школі» (Київ, 29 квітня 2015 р.), на ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка «Сполучені Штати Америки у сучасному світі: 

політика, економіка, право, суспільство» (Львів, 15 травня 2015 р.), на ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми германо-

романської філології та освітній соціокультурний процес» у Тернопільському 

національному педагогічному університеті (Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.). 

Публікації. Результати й основні положення дисертації відображено у 

восьми одноосібних статтях [194, 195, 198, 199, 201, 202, 204, 206], із них шість 

опубліковано у фахових виданнях МОН України, одна – у вітчизняному 

наукометричному виданні [202], одна – в зарубіжному наукометричному виданні 

(Угорщина) [204], шести тезах доповідей на наукових конференціях [196; 197; 

200; 203; 205; 207] та у праці апробаційного характеру – мультимедійному 

навчальному курсі (див. копію сертифіката в додатку Д). 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 
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244 сторінки (основна частина – 128 сторінок, 6 додатків на 16 сторінках). У праці 

подано 35 таблиць та 4 рисунки. Список використаних джерел налічує 279 

найменувань, із них 60 – англійською та німецькою мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 

АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА 

 

У першому розділі визначено сутність стратегічної компетентності як 

компоненту іншомовної освіти студентів технічних спеціальностей; з’ясовано 

потреби в письмовій англомовній комунікації у студентів технічних 

спеціальностей у ситуації їхньої науково-дослідної роботи (НДР); 

схарактеризовано лінгвальні та екстралінгвальні особливості патентної 

документації англійською мовою. 

 

1.1. Стратегічна компетентність як компонент іншомовної освіти 

студентів технічних спеціальностей 

  

Основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної 

компетентності, яку розуміємо як здатність особистості ставити й вирішувати 

певні типи комунікативних завдань, які полягають у визначенні цілей комунікації, 

врахуванні намірів і способів комунікації партнера, доборі відповідних стратегій 

комунікації [64; 67; 79; 108]. До складу комунікативної компетентності входять: 

лінгвістична компетентність (мовні знання, фонетичні, лексичні та граматичні  

навички), мовленнєва компетентність (здатність здійснювати мовленнєву 

діяльність у чотирьох її видах), прагматична компетентність (здатність 

користуватися мовою для досягнення комунікативних цілей), соціолінгвістична 

компетентність (здатність використовувати мовні засоби відповідно до ситуації 

спілкування в соціальному контексті), соціокультурна компетентність (здатність 

застосовувати знання про національно-культурні особливості країн, мова яких 

вивчається, у безпосередній мовній взаємодії), стратегічна компетентність, що 

зумовлює уміння відбирати й використовувати найефективніші способи та 
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прийоми вирішення комунікативних завдань [250]. Отже, стратегічна 

компетентність є невід’ємним компонентом комунікативної і функціонує у 

комплексі інших важливих компетентностей, здатних забезпечити повноцінне 

функціонування майбутнього інженера в іншомовному професійному середовищі. 

На сучасному етапі розробки теорії комунікативної компетентності поняття 

стратегічної компетентності розвивається у двох напрямах: як комунікативні 

стратегії [10; 17; 41; 65; 181] і як навчальні стратегії [20]. У той час як 

комунікативні стратегії мають на меті цілеспрямоване подолання проблем у 

спілкуванні [10; 17; 41; 65; 181], навчальні стратегії виступають знаряддям 

оволодіння іноземною мовою в цілому [20]. Проте ми вважаємо, що комунікація і 

навчання є принципово різними видами діяльності, а отже, і володіють різними 

стратегіями. Тому ми розгалужуємо стратегії навчання і стратегії комунікації. 

Наше дослідження присвячене проблемі формування комунікативної стратегічної 

компетентності. 

Вивчення та використання у власному мовленні комунікативних стратегій 

представників англомовного соціуму в цілому та субмови машинобудування, 

зокрема лінгвістичних, психологічних, паралінгвістичних, лінгвосоціокультурних 

особливостей комунікативних стратегій, сприяє зближенню міжкультурної 

дистанції між представниками різних культур, інтегруванню майбутніх 

українських фахівців з машинобудування в єдиний англомовний фаховий 

науковий простір, готовності адаптуватися до культури англомовних народів, 

обмінюватися власними винаходами. 

Поняття «стратегія» розуміємо як форму організації людських взаємодій, що 

максимально враховує можливості, перспективи, засоби діяльності суб'єктів, 

проблеми, труднощі, конфлікти, які перешкоджають здійсненню взаємодій [171, 

с. 865]. У контексті нашого дослідження варто зазначити, що поняття 

«стратегічна компетентність» як компонент комунікативної компетентності 

справедливо вважається сьогодні поряд з іншими її складниками теоретичним 

фундаментом соціолінгвістики та низки інших споріднених наук й особливо тих, 

які вивчають взаємозв’язок мови та міжкультурного спілкування. Термін 
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«стратегічна компетентність» з’явився у 1980 р. Його авторами були вчені 

M. Canale та M. Swain, які займалися проблемами навчання й оволодіння 

іноземними мовами [232]. Підґрунтям для виникнення стратегічної 

компетентності стала вдала спроба цих науковців розробити модель 

комунікативної компетентності, загальну ідею якої у 1972 р. запропонував 

D. Hymes [249] та ін. Підхід Д. Хаймза здобув наукову підтримку, оскільки він 

втілив прогресивну тоді наукову тенденцію розглядати мову як соціальний процес, 

а не тільки як лінгвістичний код. У 1980 р. М. Свейн та М. Кенейл, продовживши 

рух у цьому напрямі, створили модель комунікативної компетентності в єдності її 

чотирьох компонентів: граматичної, соціолінгвістичної, дискурсивної та 

стратегічної компетентностей [232, с. 279–303]. Зазначені автори вважали, що 

стратегічна компетентність «полягає у досконалому володінні стратегіями 

вербального та невербального спілкування, яке може бути задіяним, щоб 

компенсувати зрив у ньому, викликаний наявними умовами ситуації спілкування, 

що його обмежують, або недосконалою компетентністю співрозмовників в одній 

або декількох сферах комунікативної компетентності, і щоб підвищити 

ефективність процесу спілкування» [233, с. 16]. 

За більше як три десятки років свого існування поняття «стратегічна 

компетентність» періодично привертало увагу науковців (переважно зарубіжних). 

Проте до недавнього часу педагогів і мовознавців більше цікавили зовнішні 

прояви процесу міжкультурного спілкування. Компетентність особистості, що 

уможливлює таке спілкування, не дістала належної уваги. Це насамперед 

стосується стратегічної компетентності. Як зазначив Б. Ремптон, стратегічну 

компетентність так довго ігнорували, що вона стала чимось ефемерним, 

нереально існуючим в очах західних лінгвістів порівняно з граматичною і 

соціолінгвістичною компетентностями [266, с. 279–303]. Це, звичайно, 

відобразилось і на стані педагогічної і методичної розробки цього питання. Проте 

останнім часом становище кардинально змінилось. У руслі останніх 

лінгвістичних та лінгводидактичних досліджень, – коли в сучасній гуманітарній 

парадигмі запанував антропоцентричний підхід, а центр уваги науковців 
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змістився на дослідження прагматики, функціональної семантики, когнітивістики, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, – комунікативні стратегії 

виокремилися в окремий предмет наукових пошуків як у лінгвістичному, так і в 

лінгводидактичному ключі, а метою навчання мови стало опанування ефективних, 

залежно від конкретних умов, стратегій, тактик, вербальних та невербальних 

засобів їхньої реалізації, адекватних комунікативному середовищу носіїв мови. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях (ЗЄР) головна увага спрямована на 

комунікативні стратегії, які розглядаються як спосіб виконання комунікативних 

завдань. Прогрес у вивченні мови, як зазначено в ЗЄР, виявляється з більшою 

очевидністю у здатності того, хто вчиться, виконувати безпосередньо мовленнєву 

діяльність та оперувати комунікативними стратегіями. Перед викладачем, 

відповідно, стоїть завдання допомогти студентам оволодіти певними 

комунікативними стратегіями, які б дозволили їм успішно здійснювати різні види 

комунікативної мовленнєвої діяльності: сприймання (рецептивні стратегії), 

продукування (продуктивні стратегії), інтеракцію (інтерактивні стратегії), 

медіацію (посередницькі стратегії) [71]. 

Комунікативна стратегія – це тип поведінки комуніканта в ситуації 

спілкування, який зумовлений та співвідноситься із планом досягнення 

комунікативної мети в межах типового, так званого фреймового, сценарію 

функціонально-семантичних уявлень [87]. Цілеспрямований розвиток викладачем 

комунікативних стратегій у студентів сприяє особистісній орієнтації навчання, 

підвищенню рівня автономності, активізації мислення. 

Л. Маріані визначає такі типи комунікативних стратегій як стратегії редукції 

та стратегії досягнень на рівня слова/речення/дискурсу. Кожен із учасників 

комунікативного акту має домінуючий особистісний тип і стиль поведінки, в тому 

числі й вербальної, преференційну модель комунікації [255]. Ці чинники великою 

мірою впливають на вибір комунікантами відповідних комунікативних стратегій. 

Е. Тароун вважає, що стратегічна компетентність передбачає здатність мовця 

обирати ефективні засоби реалізації комунікації. Вона вимірюється не рівнем 

коректності, а рівнем успіху й ефективності [272, с. 285–295]. Комунікативні 
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стратегії мовець застосовує як свої ресурси, активізуючи сформовані у нього 

навички й уміння, необхідні для успішного задоволення комунікативних потреб 

залежно від конкретних цілей у найбільш економний і зручний спосіб. 

Комунікативна стратегія полягає у такому розгортанні тези (основної думки), за 

допомогою якої не лише можна якнайкраще розкрити зміст, а й вплинути на 

ситуацію. Застосування комунікативних стратегій може розглядатися як 

реалізація таких когнітивних дій: 1) планування акту мовлення; 2) його 

виконання; 3) контроль за його виконанням; 4) корекції у різних видах 

комунікативної діяльності – рецепції (сприйняття), інтеракції (взаємодії), 

продукції; 5) посередництво [10; 16; 39; 62; 76; 172]. 

Проаналізувавши визначення поняття феномену, що досліджується, 

запропонованого деякими науковціми, можемо зробити висновок, що стратегічна 

комунікативна компетентність – це здатність використовувати вербальні та 

невербальні комунікативні стратегії у процесі спілкування для: 1) компенсування 

труднощів у спілкуванні [232, с. 1–47]; 2) компенсування недостатньої 

комунікативної компетентності [226, с. 119–139]; 3) досягнення цілей і завдань 

спілкування [252, с. 476–480; 278, с. 238–274]; 4) підвищення ефективності 

процесу спілкування [239, с. 16–23]; 5) запобігання зриву в спілкуванні [249, 

с. 269–293; 272, с. 285-295]; 6) кращого вивчення мови та одержання 

мовленнєвого та соціального досвідів спілкування іноземною мовою [241, с. 3–29]. 

Отже, володіння відповідними комунікативними стратегіями складає 

стратегічну компетентність, яка є складником компетентностей, що становлять 

інваріантне ядро комунікативної компетентності майбутніх фахівців науково-

технічної галузі. Проведений аналіз дозволив нам сформулювати робоче 

визначення стратегічної компетентності. Стратегічна компетентність – система 

знань про продуктивні та інтерпретаційно-рецептивні стратегії мовлення, а також 

умінь їхнього використання у сукупності вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів, метакогнітивних процесів (планування, виконання, 

керування, контроль та рефлексія) для досягнення комунікативних цілей. 
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Стратегічна компетентність як компонент комунікативної компетентності є 

сукупністю навичок і вмінь, що дають змогу вибирати і залежно від необхідності 

коригувати відповідні ситуації міжкультурного спілкування, що відповідають 

комунікативним намірам автора та запланованому смисловому змісту [270, 

с. 129–134; 275, с. 304–322]. Стратегічну компетентність можна схарактеризувати 

за такими складниками: 1) попередня підготовленість; 2) усвідомлення; 

3) вмотивованість; 4) довільність. Підготовленість та усвідомлення містять етап 

внутрішнього продумування, планування, програмування висловлювання. 

У контексті стратегічної компетентності студент повинен уміти 

використовувати комунікативні стратегії у професійному спілкуванні, знати певні 

країнознавчі реалії й особливості вербальної і невербальної поведінки в 

соціокультурному контексті країни, мова якої вивчається, уміти оволодівати 

знаннями, навичками та вміннями, виходячи з положення про використання 

комунікативних стратегій у разі нестачі іншомовних комунікативних засобів у 

процесі спілкування. 

Успішність професійного спілкування обов’язково співвідносять із його 

результативністю, тобто з тим, наскільки повно вдалось комунікантам реалізувати 

ту мету, яку вони пов’язують із здійсненням своєї професійної діяльності. 

У психологічній науці склалися різні підходи до виділення рівнів спільної 

професійної діяльності та класифікацій функцій міжособистісного спілкування. 

Б. Ломов вважає, що функції спілкування можна класифікувати за певними 

ознаками. Він виділяє такі функції, як організація спільної діяльності, пізнання 

людьми один одного, формування і розвиток міжособистісних відносин [114]. 

А. А. Брудний у якості основних робочих функцій професійного спілкування 

виділяє інструментальну функцію, необхідну для обміну інформацією у процесі 

управління і спільної праці; синдикативну, що знаходить своє застосування у 

згуртуванні малих і великих груп; трансляційну, необхідну для навчання, передачі 

знань, способів діяльності; функцію самовираження, спрямовану на пошук і 

досягнення взаємного розуміння [31]. Перспективним для нашого дослідження є 

точка зору Г. М. Андреєвої і Я. Яноушек [6, с. 13], згідно з якою ми розглядаємо 
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три рівні спільної професійної діяльності і, відповідно, три функції спілкування. 

На першому рівні відбувається вирівнювання відмінностей початкової 

інформованості партнерів. Основна функція спілкування на цьому рівні 

інформативно-комунікативна. На другому рівні спілкування розвивається в 

умовах спільної діяльності, організованої за принципом кооперації. Основна 

функція спілкування – регулятивно-комунікативна. На третьому рівні спільної 

професійної діяльності відбувається оцінка досягнутих результатів і внеску 

кожного учасника. Основна функція спілкування на цьому рівні – аффективно-

комунікативна. 

Формування стратегічної компетентності в професійному спілкуванні 

передбачає оволодіння ним у єдності всіх його функцій: інформативно-

комунікативної, регулятивно-комунікативної, афективно-комунікативної та 

етикетної. У ході реалізації цих функцій вирішуються певні комунікативні 

завдання і, відповідно, формуються основні комунікативні стратегії. 

Аналіз досліджень з методики викладання іноземних мов, що базуються на 

вищезазначених соціопсихологічних положеннях [94; 134] дозволив, услід за 

Л. І. Морською, проаналізувати номенклатуру функцій професійного спілкування 

і відповідних комунікативних стратегій (див. табл. 1.1.1). 

 

Таблиця 1.1.1 

Номенклатура функцій професійного спілкування і відповідних 

комунікативних стратегій 

Функції спілкування Комунікативні стратегії 

Інформативно-комунікативна 

функція 

- здійснити запит інформації; 

- повідомити інформацію; 

- сприйняти й зрозуміти повідомлену 

інформацію; 
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Таблиця 1.1.1 (продовження) 

Регулятивно-комунікативна 

(спонукальна) функція 

- спонукати до здійснення діяльності; 

- попросити про здійснення діяльності; 

- запропонувати щось; 

- порадити; 

- домовитися про щось; 

- сприйняти спонукання до діяльності та 

відреагувати на нього. 

Афективно-комунікативна 

(ціннісно-орієнтаційна) 

функція 

- висловити ставлення, оцінку; 

- виразити почуття; 

- довести, переконати; 

- висловити задоволення/незадоволення від 

сприйнятої інформації. 

Етикетна функція - звернутися, почати розмову; 

- виразити інтерес до співрозмовника та тієї 

інформації, яку він подає; слухати і чути; 

- підтримати розмову, завершити її; 

- подякувати; 

- виразити співчуття/ згоду та ін. 
 

Отже, стратегічна компетентність є важливим компонентом комунікативної 

компетентності. Сформованість стратегічної компетентності забезпечує 

досягнення комунікативних цілей у ситуаціях компенсування труднощів у 

спілкуванні, недостатньої комунікативної компетентності, досягнення цілей в 

продуктивному та рецептивному мовленні шляхом цілевизначення, планування, 

регулювання та рефлексії процесу комунікації, підвищення ефективності процесу 

спілкування, запобігання зриву в спілкуванні, встановлення контакту з партнером. 

Володіння комунікативними стратегіями сприяє встановленню ділових 

партнерських взаємин. На цій підставі робимо висновок, що формування 

комунікативних стратегій слід вважати одним із ключових аспектів професійної 

підготовки інженерних кадрів. Отже, на основі дослідження, здійсненого в 

попередніх параграфах, та висновків про важливість стратегічного компоненту у 

сформованості комунікативної компетентності фахівців, вбачаємо необхідність 

розробити відповідну методику навчання комунікативних стратегій англомовного 

писемного спілкування майбутніх фахівців науково-технічної галузі, про що 

йтиметься у другому розділі дисертації. 
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1.2. Ситуація науково-дослідної роботи студентів технічних 

спеціальностей як компонент змісту навчання професійно орієнтованого 

англомовного письма 

 

Сучасні зміни в галузі науки та техніки диктують нові вимоги до професійної 

підготовки майбутніх фахівців у технічній галузі знань, дотримання яких під час 

навчання гарантує можливість успішної реалізації професіоналізму фахівця у 

подальшій практичній діяльності. 

Аналіз тенденцій розвитку сучасного суспільства показує, що основний його 

вектор спрямовано на перехід від індустріального етапу до інформаційно-

постіндустріального – до економіки, що базується на інформації та інноваціях. 

Зокрема, в сучасній економіці, яку називають економікою знань, жодне 

відповідальне рішення не приймається без відповідної інформаційно-аналітичної 

підтримки. Така підтримка необхідна в інноваційних процесах, що передбачають 

створення і реалізацію нових технологій, без чого неможливо забезпечити 

конкурентоспроможність підприємства. У такій ситуації величина та якість 

науково-технічного потенціалу з точки зору економічного розвитку країни є 

ресурсом особливого значення, від засвоєння якого у найбільшій мірі залежить 

позиція країни у світі. Формування інноваційного типу мислення і поведінки, є 

першочерговим завданням нової освіти ХХІ ст. Інноваційний процес розвитку 

можна розуміти як процес отримання і накопичення наукових знань під час 

здійснення науково-дослідної діяльності, в успішній реалізації якої ключову роль 

відіграє людський фактор. При цьому увага акцентується на тому, що фахівець 

повинен пройти в процесі інноваційної діяльності щонайменше чотири стадії 

підготовки: зрозуміти необхідність інновації, прийняти доцільність нововведення, 

засвоїти, тобто здобути необхідні знання, і на їхній основі бути готовим 

професійно втілити нововведення. Важливим завданням інноваційного процесу є 

якнайшвидший і найзручніший перехід від одного інноваційного етапу до іншого, 

тобто від науки до виробництва. І далі знову до науки і так далі в напрямку 

суспільного й економічного поступів [120, с. 217]. 
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Аналіз ресурсів мережі Інтернет та інформації, що представлена на більшості 

веб-сайтів технічних університетів України, свідчить про те, що науково-дослідна 

й інноваційна діяльність студентів є невід’ємною частиною навчального процесу 

[174], оскільки під час її виконання студент формує і розвиває уміння 

теоретичного осмислення своєї професійної діяльності, самостійності суджень, 

уміння концентруватися, постійно поповнювати власний багаж знань, допомагає 

йому стати висококваліфікованим фахівцем. 

На сьогоднішній день згідно із Законом України «Про вищу освіту» існує 

п’ять рівнів вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, 

перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень, третій (освітньо-

науковий) рівень і суто науковий рівень. Так, перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти надає змогу отримати знання й уміння, яких достатньо для 

ефективного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень передбачає здобуття поглиблених знань, умінь та 

інших компетентностей, що дають змогу виконувати завдання інноваційного 

характеру за обраною спеціальністю [72]. 

Зазначимо, що підготовка фахівця з інноваційним мисленням є безперервним 

системним процесом, однак закцентуємо увагу на завершальному етапі 

бакалаврату, зокрема на уточненні цілей і змісту навчання АМПС у ситуації НДР 

студентів, характерної для процесу дипломного проектування. 

Перш за все розглянемо стратегію визначення цілей навчання у сучасній 

вищій технічній школі. Не підлягає сумніву той факт, що виклики, що стоять 

перед вітчизняною освітою вимагають нових стратегічних підходів до всього 

процесу навчання, і що основною стратегією є розвиток нової генерації фахівців, 

здатних інтегруватися у сучасному світі. Зазначається, що стратегія визначення 

цілей навчання у сучасній вищій технічній школі зумовлена викликами нового 

суспільства як суспільства третього тисячоліття, як інформаційного, 

глобалізованого суспільства, і як суспільства, пріоритетом якого є інноваційний 

розвиток. Стверджується, що ця стратегія має орієнтуватись на синергетичний 

підхід, що базується на принципах системності, міждисциплінарності й 
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інтегративності [95]. Системний характер розробки моделі навчання (у тому числі 

і іноземних мов для професійного спілкування) у вищий технічній школі 

проявляється в тому, що вона одночасно регулюється на трьох різних ієрархічно 

пов’язаних рівнях: 

- мікрорівні міжособистісного спілкування у професійному дискурсі; 

- макрорівні соціальних інституцій; 

- метарівні методичної системи, що покликана сприяти оптимізації 

взаємодії мікро- та макрорівнів [160]. 

Міждисциплінарність є необхідним складником організації процесу навчання 

іноземних мов у вищій технічній школі. Щодо принципу інтегративності, то він 

реалізується не тільки в загально-методичному принципі взаємопов’язаного 

навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, а й, що більш суттєво, представляє 

собою високу форму втілення міжпредметних зв'язків на якісно новому ступені 

навчання. Отже, у якості стратегічного підходу до визначення цілей навчання 

іноземних мов у вищій технічній школі на завершальному етапі і пропонується 

заохочення студентів вищої технічної школи науково-дослідницької діяльності 

засобами іноземної мови. [95, с. 125–130]. Поняття науково-дослідницької 

діяльності студентів включає в себе два взаємопов’язаних елементи: 

- навчання студентів елементів дослідницької діяльності; 

- наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом 

професорів і викладачів [213, с. 24]. 

Останній елемент є характерним для ситуації дипломного проектування 

студентів четвертого курсу технічних ВНЗ. Роль іноземної мови в заохоченні 

студентів до науково-дослідницької діяльності полягає в організації роботи 

студентів з англомовною науково-технічною літературою. 

Аналіз організації НДР студентів технічних університетів засвідчив як 

різноманітність форм і методів НДР, так і чітку стратегію їхнього активного 

залучення до здійснення науково-дослідницької діяльності, з якою можна 

ознайомитися на сайтах університетів – http://kpi.ua http://pntu.edu.ua/ 
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Так, серед стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені 

Ю. Кондратюка фіксуємо такі: 

- створення дієвого організаційно-економічного механізму залучення до 

наукової роботи талановитої молоді, забезпечення розвитку студентської 

наукової та інноваційної діяльності; 

- впровадження дієвих механізмів захисту інтелектуальної власності 

фізичних осіб; 

- розвиток міжнародного співробітництва у сфері наукової та інноваційної 

діяльності. 

Схожі перспективні форми діяльності характерні для багатьох технічних ВНЗ 

нашої держави. Динаміку структури та змісту НДР студентів Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» представимо на рис. 1.2.1. На сьогодні в університеті діють близько 

90 комплексних угод про освітянську та наукову співпрацю з понад 50 

провідними університетами Європи, Америки, Азії. 

 

Рис. 1.2.1 Структура і зміст НДР студентів Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Науково-дослідна робота студентів технічних спеціальностей ВНЗ 

України забезпечується у таких формах: 
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навчального процесу 

науково-дослідна робота студентів 

за держбюджетною і 
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товариствах, школах і гуртках 

виступи студентів на наукових 

конференціях, семінарах, 

симпозіумах, результати яких 

відображаються у наукових 

публікаціях 

 

залучення студентів до 

виконання робіт за міжнародними 

грантами 

участь студентів у винахідницькій 
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Особливої актуальності зазначене вище набуває в університеті 

дослідницького типу, адже саме до нього і належить Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

який реалізує нову модель організації інноваційного процесу Г. Іцковіца. Така 

модель, маючи назву «потрійна спіраль», базується на трьох чинниках, а саме, 

університет, виробничий сектор, інноваційний розвиток держави. Саме 

університет є головним центром інноваційної діяльності [243]. 

В університеті дослідницького типу весь навчальний процес визначається як 

навчання, наука та інноваційна діяльність, тому університет стає головним 

центром докладання державних зусиль і ресурсів для розвитку інновацій. 

Академічний складник університету дослідницького типу залишається незмінною, 

а при цьому він працює за трьома взаємопов’язаними напрямками – навчання, 

наукові дослідження, інноваційне впровадження високих технологій і виведення 

їх на ринки (технологічний трансфер) [155, с. 13]. 

На дев’ятнадцяти факультетах і в дев’яти інститутах Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» студенти активно залучаються до здійснення науково-дослідницької 

діяльності, причому на сайті університету можна ознайомитися із науковими 

розробками студентів, що реально знайшли своє застосування у соціально-

економічному житті нашої країни та за кордоном. 

Розглядаючи ситуацію НДР як компонент змісту навчання, проаналізуємо 

поняття мовленнєвої ситуації у сучасній науково-методичній літературі. Під 

мовленнєвою ситуацією розуміють [125, с. 100–101] динамічну систему 

взаємодіючих факторів, які є спонукальними до мовленнєвого спілкування і яка 

має чотири складники: 

1) обставини дійсності; 

2) стосунки між комунікантами; 

3) комунікативні наміри; 

4) реалізація.  

У ситуації НДР студентів технічних спеціальностей на завершальному етапі 
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бакалаврату першим складником є реальна ситуація дипломного проектування, 

одним із завдань якого є опрацювання іншомовних (переважно – англомовних) 

патентів з метою з’ясування актуальності власної технологічної розробки, а 

комунікативним наміром є отримання необхідної інформації з текстів патентної 

документації, маючи на меті обґрунтування актуальності дипломного проекту. 

Під ситуацією НДР студентів у навчанні англійської мови за професійним 

спрямуванням ми розуміємо динамічну систему міжпредметних взаємодіючих 

факторів, які є спонукальними до реалізації комунікативного наміру отримання 

необхідної інформації з текстів патентної документації з метою обґрунтування 

актуальності дипломного проекту. 

Як справедливо зазначає Г. С. Цехмістрова [208], розвиток науки у вищій 

школі передбачає підвищення якості підготовки спеціалістів, здатних, у свою 

чергу, після закінчення навчання самостійно вирішувати серйозні наукові 

завдання, йти в рівень з передовими ідеями теорії і практики управління 

народним господарством в умовах ринкової економіки. Тому саме у навчальному 

закладі важливо прищепити студентам смак до наукових досліджень, привчити їх 

уже на цьому етапі мислити самостійно [66].  

У науково-методичній літературі зазначається, що опитування розглядається 

як емпіричний метод педагогічного дослідження, виступаючи допоміжним 

методом дослідження [115, с. 50]. Так, опитування професорсько-викладацького 

складу п’яти технічних ВНЗ України (Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, 

Національний університет «Львівська політехніка», Східноукраїнський 

національний університет імені В. Даля і Полтавський національний технічний 

університет імені Ю. Кондратюка), у якому взяли участь 124 особи, 

продемонструвало той факт, що науково-дослідницьку діяльність студентів у 

більшості технічних ВНЗ можна класифікувати за двома напрямами: 
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- залучення студентів до елементів дослідницької діяльності, організації і 

методики наукової творчості в процесі підготовки до семінарських і 

практичних занять, участі в наукових дискусіях тощо; 

- наукові дослідження, які здійснюють студенти самостійно під 

керівництвом викладачів за загально-кафедральною, загально-

факультетською чи науковою проблематикою ВНЗ. 

Зразок зазначеної анкети подано в додатку А. 

Власне результати науково-дослідницької діяльності студентів за другим 

напрямом є вагоміші, часто оприлюднюються під час виступів із доповідями на 

наукових симпозіумах, конференціях (різних рангів), у наукових публікаціях 

періодичних фахових видань, патентуванні власних винаходів тощо. 

Відомо, що зміст навчання англійської мови професійного спрямування 

коригується і деталізується на підставі державних і галузевих стандартів освіти 

певних спеціальностей. Так, СВО (Стандарт вищої освіти) НТУУ «КПІ» 6.050503-

12, який у варіативній частині містить освітньо-кваліфікаційні характеристики 

(ОКХ) освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «Бакалавр» (галузь знань: 0505 – 

«Машинобудування і металообробка», 6.050503 – «Машинобудування»), 

описують зміст умінь бакалаврів, серед яких варто зазначити вміння 

застосовувати знання іноземної мови в галузі хіміко-технологічних, 

біотехнологічних, холодильних, газо- та нафтопереробних процесів, а також 

автоматизації технологічних процесів, користуватися іноземною науково-

технічною літературою, складати анотації, реферати, документи; застосовувати 

належну галузеву термінологію, перекладати спеціальні тексти з іноземної мови; 

спілкуватися з фахівцями іноземною мовою професійного спрямування, 

проводити збір та аналіз інформації іноземних електронних джерел.  

У новому переліку галузей знань і спеціальностей, затвердженому наказом 

№ 1151 МОН України в листопаді 2015 р., відбулися зміни назв відповідних 

галузей знань і кодів спеціальностей наступним чином: галузь знань 13 – 

«Механічна інженерія», спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування». При 

цьому наведений вище зміст умінь залишився без змін. Зазначене коригування 



 30 

торкнулося також і назв ОКР «Бакалавр» і «Магістр», відтепер зазначені рівні 

мають назву «освітні рівні». 

Ознайомлення із вузькоспеціальними вимогами до дипломного проектування 

усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, які висвітлені в навчально-методичній 

літературі профілюючих кафедр, а саме, кафедри машин та апаратів хімічних і 

нафтопереробних виробництв (МАХНВ) і кафедри хімічного, полімерного та 

силікатного машинобудування (ХПСМ), які входять до складу інженерно-

хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», засвідчило наявність підрозділу 

«Патентне дослідження», у якому запропоновано алгоритм опрацювання 

іншомовних патентних описів. 

Однією з вимог до дипломного проекту, описаною у методичній літературі 

профілюючих кафедр, є проведення патентного дослідження, якому відводиться у 

дипломному проекті цілий підрозділ з такими завданнями – «формулювання 

змісту модернізації (на основі технологічної схеми, конструкції хімічного апарату, 

його елементів, речовин)» [128, с. 9-10]. Наступним кроком [128, с. 51] є 

оформлення і подання заявки на корисну модель чи патент власної модернізації 

хімічного апарату чи машини до вітчизняного патентного відомства «Український 

Інститут промислової власності» (Укрпатент) http://www.uipv.org. Співавтором 

патенту та консультантом в оформленні патентної заявки виступає науковий 

керівник дипломного проекту. Реферат, який є обов’язковим складником заявки 

на корисну модель або патент, має бути оформлений англійською мовою. 

Крім того, письмовий англомовний аналіз переваг і недоліків запатентованої 

модернізації є обов’язковим для оформлення результатів дипломного 

проектування, частиною якого згідно з чинними правилами та нормами є 

англомовний реферат дипломної роботи, який містить опис власної модернізації. 

Метою патентного дослідження студентів є ознайомлення з патентною 

літературою та подальший детальний аналіз 3-4 патентів, зареєстрованих у 

міжнародних патентних відомствах у якості прототипів, які є найбільш близькими 

до хімічного апарату (механізму або машини), що проектується, із зазначенням 
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їхніх переваг і недоліків. Обов’язково виконується посилання на джерело 

інформації (патент на винахід, на корисну модель, свідоцтво). У кінці підрозділу 

«Патентне дослідження» зазначається сутність модернізації хімічних апаратів 

(механізмів або машин) і наводиться пропозиція щодо технічного рішення, яке 

можна покласти в основу власної заявки на патент [128, с. 27]. 

Для уникнення двозначності в тлумаченні терміну «модернізація» у 

загальнонауковому значенні та в її трактуванні в навчально-методичній 

документації профільної кафедри, наведеному вище, в подальшому будемо 

використовувати синонімічне поняття «технологічна розробка» на основі аналізу 

патентної документації як завдання дипломного проектування студентів 

завершального етапу бакалаврату. 

Проаналізувавши наведені вище рекомендації програм, вимоги стандартів 

вищої освіти та навчально-методичну літературу профілюючих кафедр стосовно 

дипломного проектування, ми можемо констатувати певну розбіжність реальних 

цілей навчання і номенклатури вмінь, що їх описують. Зокрема, маємо на увазі 

невключення в ОКХ ОКР «Бакалавр» (нова назва – рівня вищої освіти 

«Бакалавр») інженерно-хімічного факультету уміння патентного пошуку, а також 

відсутність у навчальних програмах англійської мови професійного спрямування 

спеціальних умінь аналітико-синтетичної обробки текстів патентної документації 

і продукування на їхній основі англомовного опису технологічної розробки у 

вигляді реферату та висновків до дипломного проекту. 

Як уже було зазначено, підготовка та виконання дипломного проекту 

передбачає обов’язкове опрацювання бакалаврами оригінальних англомовних 

патентних описів. Про це свідчать вимоги щодо підготовки до написання і 

захисту, викладені в навчально-методичній документації профілюючих кафедр 

[128]. 

Зазвичай студенти аналізують англомовні патенти на винаходи та корисні 

моделі, зареєстровані патентними відомствами таких високорозвинених 

індустріальних країн як США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін. Цілком 
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зрозуміло, що для виконання такого завдання необхідні певні знання з фаху та 

навички різних видів професійно орієнтованого читання. 

Наведене вище підтверджується необхідністю моделювати іншомовну 

мовленнєву діяльність відповідно до ситуацій професійно спрямованого 

спілкування, зокрема ситуації НДР студентів технічних спеціальностей, яка на 

четвертому курсі відбувається під час дипломного проектування. 

Вивчаючи досвід і специфіку здійснення такої діяльності, нами було 

залучено до анкетування студентів і викладачів зазначених вище технічних ВНЗ 

(загалом 248 осіб) з метою вивчення особливостей їхньої науково-дослідницької 

діяльності. У більшості відповідей викладачів прозвучала необхідність у 

залученні студентів до НДР під час навчання, оскільки це сприяє кращому 

розумінню специфіки майбутньої професійної діяльності, збільшує перспективи 

успішного працевлаштування у сучасних умовах ринкових відносин. Однак, 

викладачі (92 % респондентів) наголосили на труднощах під час підготовки 

студентів до публікації результатів НДР. Особливої гостроти проблема набула, на 

думку студентів (у 97 % анкет), при необхідності публікації результатів власних 

винаходів іноземними мовами, що пояснюється, на нашу думку, зважаючи на 

анкетування і власний практичний досвід, низьким рівнем сформованості вмінь 

наукового писемного спілкування як рідною, так й іноземною мовами. 

Слід також зазначити, що основою освіти у ВНЗ є самостійна робота 

студентів, бо саме вона формує готовність до самоосвіти, створює базу для 

безперервної освіти (навчання впродовж усього життя), можливість постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. А тому вихід на новий (вищий) рівень якості 

підготовки фахівців провідні вчені та педагоги вбачають у переорієнтації 

навчальних планів на широке використання самостійної як навчальної роботи, так 

і НДР. Тому доцільно вести далі мову про те, що основною особливістю 

здійснення НДР студентами технічних ВНЗ є її самостійність. Прикладом такої 

діяльності є організація у ВНЗ індивідуальних планів навчання із залученням 

студентів до реального проектування на замовлення підприємств, розробки 

завдань, що вимагають прийняття нестандартних рішень, самостійного 
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викладання досліджень із подальшим виступом на наукових конференціях, 

лекціях тощо. Відповідно, самостійний науково-дослідний пошук студента під час 

навчання у ВНЗ повинен сформувати: 

- уміння самостійно побачити та сформулювати проблему; 

- уміння висунути гіпотезу, знайти спосіб її перевірки; 

- стратегії збору даних, їхнього аналізу, розробки методики їхньої обробки; 

- уміння сформулювати висновки та побачити можливість практичного 

застосування отриманих результатів; 

- уміння і стратегії оформлення результатів НДР.  

Залежно від мети, суб’єкта, об’єкта і предмета дослідження, методів 

вирішення поставлених завдань, тривалості й масштабів НДР та інших критеріїв її 

можна поділити на декілька видів [113, с 11–16], а саме: 

а) відповідно до методів вирішення поставлених завдань – теоретичні, 

теоретико-експериментальні та експериментальні дослідження; 

б) за критерієм сфери використання результатів – фундаментальні та 

прикладні; 

в) залежно від складу досліджуваних якостей об’єкту – комплексні та 

диференційовані; 

г) за ознакою місця проведення – лабораторні та виробничі; 

д) залежно від стадій виконання – пошукові, науково-дослідницькі, дослідно-

промислові розробки; 

е) залежно від рівня виконання: 

- репродуктивно-пояснювальний – студенти самостійно знаходять 

інформацію, факти, що підтверджують задану наукову ідею, теорію; 

- фактологічно-узагальнюючий – студенти систематизують та 

узагальнюють отримані дані, на основі яких роблять висновки; 

-  супроводжувально-евристичний – студенти доходять  певних висновків, 

аргументів, фактів шляхом самостійного дослідження; 

- концептуально-збагачувальний – на основі власних відкриттів студенти 

збагачують, доповнюють дані науки; 
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- творчо-пошуковий – студенти самостійно знаходять рішення проблеми, 

що виникає, і згідно з певними критеріями обирає найбільш оптимальні 

варіанти та способи вирішення проблеми. 

Існує певна розбіжність у визначенні науковцями кількості етапів НДР 

студентів. Так, в одних дослідженнях визначається [213, с. 169–170] тринадцять 

етапів, в інших – дев’ять [188], серед яких усі автори зазначають такі основні 

етапи НДР студентів технічних спеціальностей: 

- формулювання робочої гіпотези; 

- отримання та аналіз вторинної інформації; 

- підготовка висновків і рекомендацій; 

- оформлення результатів дослідження. 

Аналіз анкетного опитування викладачів технічних ВНЗ, про яке було 

згадано вище, свідчить, що студенти технічних спеціальностей залучаються під 

час навчання у ВНЗ до всіх видів НДР. При цьому виконання кожного наукового 

дослідження у технічній галузі передбачає загальну послідовність етапів роботи. 

Перший етап: підготовка до дослідження – визначається мета, 

обґрунтовується предмет, об’єкт, засвоюються накопичення знання з предмету 

дослідження, здійснюється патентний пошук й обґрунтовується необхідність 

виконання даного дослідження, формулюється робоча гіпотеза, завдання, 

розробляються програма і загальна методика (процедура) дослідження. 

Другий етап: експериментальне дослідження й обробка даних дослідів – 

планування дослідів, підготовка до їхнього проведення, перевірка, статистична 

обробка даних. 

Третій етап: аналіз і синтез результатів експериментального дослідження – 

перехід від спостереження до аналітичного опису стану системи, характеру 

впливу певних факторів на процес за допомогою моделювання системи і 

математичних методів аналізу. 

Четвертий етап: перевірка результатів узагальнень й оцінка економічної 

ефективності результатів дослідження. 

П’ятий етап: оформлення результатів НДР. 
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Зважаючи на мету та завдання нашого дисертаційного дослідження, 

вважаємо за доцільне детальніше зосередити свою увагу на першому й 

останньому етапах із зазначеного вище переліку, оскільки саме на цих рівнях 

виконання НДР студенти повинні працювати з науковою літературою за обраним 

технічним профілем, здійснювати патентний пошук як в Україні, так і у всьому 

світі, вміти оформити патентування власної наукової розробки. 

Поділяючи висновки П. Я. Запаска, вважаємо, що оформлення результатів 

НДР є кінцевим етапом наукових досліджень і передбачає аналіз й узагальнення 

даних літературних джерел, підготовку аналітичного (реферативного) огляду, 

аналіз й узагальнення авторських фактичних даних, інтерпретацію отриманих 

результатів, зіставлення їх із даними літератури, виявлення наявних 

закономірностей, підготовку висновків і документу звітності [74]. У ситуації 

дипломного проектування перший етап, а саме підготовка до дослідження 

реалізується у міждисциплінарній співпраці викладача АМПС і профільної 

кафедри щодо тематики дипломних проектів, виокремлення спільних для кафедр 

завдань: 

- пошук англомовних патентів за ключовими словами; 

- опрацювання текстів патентів з метою виокремлення переваг / недоліків 

попередніх розробок; 

- формулювання основних положень патентованого винаходу. 

Адекватному виразу змісту значною мірою сприяє правильне оформлення 

наукової роботи, тобто оформлення згідно з чинними правилами і нормами. Саме 

цей аспект роботи є найбільш самостійним, оскільки, навіть отримавши від 

викладача теоретичну інформацію щодо оформлення наукової роботи, автор 

(студент завершального етапу бакалаврату) практично виконує її сам. За 

допомогою методичних матеріалів автор наукової роботи може визначитися, який 

варіант оформлення найбільш прийнятний і доцільний для максимально 

ефективного вирішення проблеми його наукового дослідження [151]. 

Зазначені види, етапи й особливості НДР фахівців науково-технічної галузі 

зумовлюють необхідність розробки відповідної методики навчання оформлення її 
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результатів. Можливість її розробки утруднює той факт, що попри використання 

рідної мови в сучасних умовах студенти технічних ВНЗ повинні вміти дублювати 

чи формувати таке оформлення результатів НДР й іноземною мовою. Як уже 

зазначалося, обов’язковим компонентом оформлення результатів дипломного 

проектування згідно з чинними правилами й нормами є англомовний реферат 

дипломної роботи, який містить опис технологічної розробки, описи результатів 

досліджень англійською мовою займає основну частину статей і доповідей на 

наукових конференціях. Комунікативні стратегії формування таких умінь і 

стануть предметом нашого дослідження у наступних підрозділах дисертації. 
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1.3. Лінгвальні та екстралінгвальні особливості патентної документації 

як об’єкту науково-інформаційної діяльності фахівців науково-технічної 

галузі 

 

Професійна діяльність, що сьогодні охоплює практично всі сфери 

матеріального і духовного виробництва, управління і культури, вимагає, з одного 

боку, широкого й комплексного, а з іншого – вузькоспрямованого 

диференційованого підходу до підготовки спеціалістів. Саме такі ці два підходи, 

що відображають складність і багатогранність сучасної професійної діяльності, є 

основою системи цільової підготовки інженера. 

Відповідно, професійно орієнтоване навчання іноземної мови повинно 

враховувати зазначену вище специфіку з метою підготовки фахівця, який 

володітиме достатнім рівнем комунікативної компетентності, що забезпечить 

можливість практичного застосування іноземної мови в різних сферах 

спілкування з огляду на професійну діяльність і в процесі підвищення 

професійної кваліфікації. 

Нами було проведено анкетування серед студентів Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» для визначення потреби в професійно орієнтованому читанні та 

письмі іноземною мовою та з метою з'ясування доцільності опрацювання 

оригінальних англомовних патентів студентами старших курсів, 

продемонструвало необхідність вдосконалення методів і прийомів отримання 

професійної інформації, які допоможуть оптимізувати процес навчання 

професійно спрямованого спілкування студентів у немовному ВНЗ. Зразок цієї 

анкети подано в додатку Б. 

Останнім часом у зв’язку з гострою потребою у фахівцях, які володіють 

іноземною мовою професійного спрямування, з’явилася низка підручників і 

посібників для навчання іноземної мови в певній вузькій сфері, що й свідчить про 

тенденцію до вузької спеціалізації вивчення іноземної мови, до більшої 
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конкретизації змісту того чи іншого спеціалізованого курсу іноземної мови, і 

відповідає завданням цілеспрямованої підготовки кваліфікованого фахівця. 

Таким чином, сучасні соціально-економічні умови визначають необхідність 

вузькоспеціалізованого навчання іноземних мов у немовному ВНЗ. Таке навчання 

на підставі визначених конкретних комунікативних потреб спеціалістів, з одного 

боку, враховує одночасно і потреби суспільства у цільовій підготовці фахівців, і 

бажання самих студентів, а з іншого боку, сприяє раціональній орієнтації мовної 

освіти у ВНЗ, оскільки в такому випадку мовна спеціалізація може доповнювати 

професійну. 

Спеціалізація навчання іноземної мови у немовному ВНЗ повинна ставити 

собі за мету формування у майбутніх спеціалістів конкретних професійно-

комунікативних умінь, стратегій, компетентностей, які не входять до базового 

курсу іноземної мови, наприклад, уміння вести ділові переговори іноземною 

мовою, складати контракти, виписувати медичні рецепти чи складати історію 

хвороби тощо [130, с. 112]. 

Для визначення реальних професійно орієнтованих потреб студентів 

технічних спеціальностей було проведено анкетування серед 100 викладачів 

технічних кафедр НТУУ «КПІ» (2010 р.), яке засвідчило реальну необхідність 

розвитку умінь студентів старших курсів технічних спеціальностей працювати з 

іншомовною патентною документацією, проводити патентний пошук та 

визначено цілі використання патентної інформації студентами технічних 

спеціальностей (див. додаток В). 

Отже, вважаємо за доцільне загострити увагу на проблемі урахування 

реальних професійно-комунікативних потреб студентів технічних спеціальностей 

у навчанні професійно спрямованого спілкування, інтегруючи мовну та немовну 

освіту фахівця. До таких реальних потреб можна віднести створення 

англомовного анотованого патентного опису власної розробки. Адже, як 

зазначають провідні фахівці в галузі патентної інформації, в останні роки сфера 

дії патентної інформації зросла в рази. На сьогодні термін «патентна інформація» 

– це певний бренд, який охоплює різні інформаційні потоки, що пов’язані з 



 39 

реєструванням, правовим забезпеченням і комерціалізацією усіх об’єктів 

інтелектуальної власності, які відносяться до науково-технічної сфери. Крім того, 

в цю сферу входять результати аналітико-синтетичної переробки первинної 

патентної інформації, які мають так звану «інформаційну додану вартість», позаяк 

висвітлюють найсуттєвіше в інноваційному і комерційному аспектах [103]. 

Зумовлене реальними потребами майбутніх фахівців навчання продукування 

англомовного опису технологічної розробки, окрім розвитку вже сформованих у 

студентів умінь читання спеціалізованої іншомовної літератури, забезпечує 

розвиток професійних умінь здійснення різного роду патентного пошуку з 

використанням спеціалізованих професійно орієнтованих текстів, розвиток 

аналітичної діяльності у виокремленні завдань для технологічної розробки, а 

також розвиває уміння ділового писемного мовлення у сфері патентознавства. Тут 

варто зазначити, що з певних причин такому специфічному жанру науково-

технічного спілкування як патентний опис практично не приділяється увага в 

базовому курсі іноземної мови, хоч цілком очевидною є необхідність навчання 

роботи із іншомовними патентними документами студентів немовних ВНЗ, 

зокрема технічної галузі, оскільки одним із практичних завдань для випускників 

технічних ВНЗ є опис власного винаходу іноземною мовою, що і є анотованим 

патентним документом. 

Слід зазначити, що у світі щороку реєструють близько 1 млн. винаходів у 

різних галузях людської діяльності, а кількість вторинної сигнальної інформації 

про такі винаходи в три-чотири рази перевищує первинну. Відповідно, вважаємо 

неможливим ігнорування такого значного пласта науково-технічної інформації, як 

патенти, що, у свою чергу, володіє, у порівняння з іншими видами науково-

технічної літератури, низкою безперечних переваг, а саме, повнотою, новизною, 

достовірністю, оперативністю, конкретністю тощо. Крім того, різні види 

патентного пошуку (пошук на патентну чистоту, пошук на новизну, пошук 

патентів-аналогів, фірмовий та інформаційний пошуки) є невід’ємною частиною 

професійної діяльності фахівців, що займаються проектуванням, створенням 

нових видів продукції, впровадженням передових технологій, організацією 
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експорту виробів, підготовкою ліцензійних угод тощо. Проведення патентних 

досліджень є невід’ємною частиною НДР фахівця, оскільки інноваційна 

діяльність практично неможлива без знайомства з певною патентною 

інформацією, а при оформленні заявки на винахід від автора обов’язково 

вимагається оформлений за встановленою формою звіт про патентні дослідження 

[28]. 

Для розробки відповідної методичної системи навчання студентів створення 

вторинного тексту патентної документації у ситуації дипломного проектування 

слід розуміти сутність поняття патенту, що зумовлює необхідність його 

детального вивчення. Патентом вважають юридичний документ, що засвідчує 

право його власника на монопольне використання певного винаходу. У самому 

патенті подається, зазвичай, лише назва винаходу, а його опис, характеристики 

додаються до патенту [189]. 

Аналіз наукової літератури [88; 96, с. 281–290; 103; 117; 220, с. 23] дозволив 

виокремити екстралінгвальні особливості текстів патентної документації, які, на 

нашу думку, можна поділити на загальностильові (властиві всім текстам 

наукового стилю) та жанрово специфічні (властиві жанру патенту). 

До загальностильових екстралінгвальних особливостей патентів відносимо: 

- наукова тематика текстів [8]; 

- узагальненість, відособлення та абстрактність викладу [8]; 

- логічність викладу [91]; 

- точність викладу [91]; 

- доказовість [58, с. 5–11]; 

- об’єктивність [51, с. 68-99]; 

- насиченість фактажною інформацією [51, с. 68-99]. 

Проаналізуємо запропоновані стильові ознаки детальніше. Наукова тематика 

проявляється у тому, що об’єктом викладу в текстах виступає розвиток науково 

технічного прогресу у відповідній галузі знань. 

Друга ознака в поданому вище переліку проявляється у тому, що майже 

кожне слово є позначенням загального поняття чи абстрактного предмету. 
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Відособлено-узагальнений характер мовлення помітний у виборі відповідного 

лексичного матеріалу (переважання іменників над дієсловами, використання 

загальнонаукових і спеціальних термінів, вживання дієслів у певних часових 

формах) й особливих синтаксичних конструкцій (неозначено-особові речення, 

пасивні конструкції тощо) [61]. 

Логічність викладу виявляється у тому, що між частинами висловлювання у 

тексті існує упорядкована система зв’язків, виклад здійснюється несуперечливо й 

послідовно, що досягається за допомогою особливих синтаксичних конструкцій і 

типових засобів міжфразового зв’язку [91]. Л. О. Константінова розуміє 

логічність як комунікативну властивість, що передбачає уміння послідовно, 

несуперечливо й аргументовано оформлювати зміст висловлювання. Дослідниця 

вважає, що логічністю буде характеризуватися той текст, у якому висновки 

випливають зі змісту, не суперечать йому, а саме текст розділений на певні 

смислові відрізки, що відображають хід думки від конкретного до загального або 

навпаки [98]. 

Точність викладу розуміємо як однозначність змісту, виразів, термінів, інших 

лексичних одиниць із зрозумілою лексико-семантичною сполучуваністю. 

Доказовість наукового тексту повинна бути підтверджена аргументами наукових 

гіпотез і положень, що й забезпечується насиченістю фактажною інформацією. 

Об’єктивність проявляється в аналізі різних точок зору на проблему, що 

зосереджені на предметі висловлювання, і у відсутності суб’єктивізму при 

представленні змісту. 

Однією із основних стилістичних рис саме науково-технічного тексту в 

науковій літературі вважають точний і чіткий виклад матеріалу при майже повній 

відсутності тих засобів виразності, які надають мовленню емоційного забарвлення 

[91]. Водночас, науковці зазначають, що попри стилістичну віддаленість від 

розмовної мови та інших літературних стилів, які багаті на засоби виразності, 

науково-технічний текст містить деяку кількість певною мірою нейтральні за 

забарвленням фразеологічні поєднання технічного характеру [107, с. 23–34; 147], 
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наприклад: in full blast – повною тягою; the wire is alive – провід під струмом; the 

wire is dead – провід не під струмом. 

Серед жанрово специфічних особливостей патентів виділяємо такі: 

1) унікальність – основна частина відомостей, що містяться у патентних 

документах, у подальшому не дублюються в інших джерелах інформації (до 80 % 

науково-технічної інформації публікується тільки в патентній документації); 

2) оперативність – випереджає інші види публікацій, як правило, на декілька 

років; 3) достовірність – підтверджується висновками державної науково-

технічної експертизи; 4) універсальність і широке охоплення країн – охоплює усі 

галузі науки та промисловості, публікується у більш, ніж 80 країнах; 

5) структурованість – текст патентного документа викладений за визначеними 

аспектами; 6) упорядкованість – документи мають реєстраційні номери, що є 

класифікованими за іншими індексами [88; 96, с. 281–290; 103; 117; 220, с. 23]. 

Щодо вивчення лінгвостилістичних особливостей текстів патентної 

документації, то аналіз наукової літератури дав підстави стверджувати, що 

лінгвістичні дослідження патентної документації здійснюється у таких 

напрямках: 

1) з точки зору зіставлення патентного жанру з іншими жанрами науково-

технічної літератури [91]; 

2) у білінгвальному аспекті (переклад патентних документів з іноземної мови 

на рідну і навпаки) [85]; 

3) з метою підвищення лінгвістичної компетентності авторів патентного 

тексту та розробників нормативних документів, що проявляються у 

методичних розробках [106; 209, c. 238–242]; 

4) з точки зору проблеми автоматизації обробки баз даних із патентною 

інформацією [106; 209, c. 238–242]. 

Слід зауважити, що до сьогодні серед лінгвістів немає єдиної точки зору 

щодо жанрово-стильового статусу патентного документу, зокрема відсутнє 

розуміння лінгвістичного прояву органічного поєднання у патентному документі 
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правових і технічних аспектів інформації [106; 209, c. 238–242], що, на нашу 

думку, зумовлено двоякою функцією – правовою і технічною. 

Складну жанрову структуру сучасної наукової прози, як було зазначено вище, 

можна представити у формі певного поля, ядерна зона якого є центром 

сконцентрованості специфічних ознак наукового стилю, що нами 

охарактеризовані у цьому підрозділі. Очевидним є, відповідно, те, що ядро стилю 

є достатньо визначеним і відмежованим від інших функціональних стилів, що і 

становить його специфіку. Периферія, у свою чергу, може мати більше точок 

дотику з іншими стилями, оскільки в таких жанрах слабшає відмінність від інших 

функціональних стилів [185]. 

Патентний жанр знаходиться на максимально припустимому віддалені від 

ядра наукового стилю, що зумовлює наявність «функціонально-стилістичних 

крайностей» [184], проявом яких є наближення патентних документів до ділового 

стилю із врахуванням певних параметрів. Тим спільним, що дає змогу зводити 

жанрове різноманіття в єдину систему організованого функціонального стилю, є 

стійка внутрішня тематика, що свідчить про обслуговування стилем однієї 

специфічної сфери діяльності людини. На думку Н. М. Разінкіної [154], не 

викликає сумніву той факт, що стаття в енциклопедії, полемічна стаття у журналі, 

індивідуальна монографія чи патентно-технічний опис, маючи неоднорідну мовну 

і мовленнєву організацію і композицію, слугують загальній меті наукового опису 

предмета дослідження. 

Вирішення питання жанрово-стильового статусу патентної документації 

значною мірою ускладнюється неоднорідністю її складу. До первинної патентної 

документації (як вже зазначалося раніше) відносимо сукупність документів, що 

містять відомості про результати науково-дослідницьких, проектно-

конструкторських та ініціативних розробок, заявлених і визнаних як відкриття, 

винахід, промисловий зразок, корисна модель, а також ті документи, що містять 

відомості про захист прав винахідників. Вторинна документація містить 

матеріали, що є результатом аналітико-синтетичної обробки первинної патентної 

документації, тобто реферати й анотації описів винаходів, видання інформаційних 
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центрів, що спеціалізуються на публікації первинних патентних документів. Тому 

цілком закономірно можна зробити висновок про те, що всі зазначені вище види 

патентної літератури, будучи об’єднаними в один жанр, мають свої специфічні 

лінгвостилістичні особливості. Крім того, можна цілком логічно передбачати 

суттєві відмінності в межах одного виду. До прикладу візьмемо опис винаходу і 

формули, що входять до його складу, яка являє коротку словесну характеристику 

сутності технічного рішення. Сам же опис винаходу є більш вільним від 

регламентування мовного вираження, а вимоги до опису винаходу 

характеризуються в основному номенклатурно-композиційними ознаками [209], 

вказується перелік обов’язкових тематичних розділів і порядок їхнього викладу в 

тексті опису. Разом з тим, опис винаходу відрізняється від статті з аналогічним 

технічним змістом вищим ступенем стандартизації викладу сутності технічної ідеї. 

Для вирішення завдань нашого дослідження, у полі дослідницького зору 

залишиться анотований опис патентованого винаходу, оскільки саме такий 

документ студент технічного ВНЗ повинен представити після завершення роботи 

над кваліфікаційним науково-дослідним проектом (дипломним проектом / 

магістерською роботою). 

Здійснивши аналіз низки описів винаходів, запатентованих у США та 

Великій Британії [240], ми дійшли висновку, що будь-який опис винаходу має 

досить чітку структуру, а кожен з її розділів – свої суттєві ознаки, зумовлені 

різним правовим та інформаційно-змістовим навантаженням. 

Поряд із відмінностями у вимогах до структури описів винаходів, що 

залежать від практики патентування у тій чи іншій країні, можна виокремити такі 

загальні розділи у структурі опису винаходу: 

Заголовок опису і назва винаходу (Title of the Invention) – містить відомості, 

необхідні для реєстрації, збереження і пошуку патенту; назву винаходу. 

1. Реферат – (Abstract of the Disclosure) – інформує спеціалістів про 

загальний характер і сутність винаходу. Обсяг реферату не повинен перевищувати 

150 слів. 
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2. Cross-References to Related Applications – посилання на схожі заявки, якщо 

такі є у наявності. 

3. Background of the Invention. – передумови створення винаходу / рівень 

техніки: 

а. Field of the Invention – галузь винаходу; 

б. Description of the Prior Art – огляд відомого рівня техніки / прототипу; 

в. Criticism of the Prior Art – критика прототипу. 

У цьому пункті подається короткий опис існуючого рівня техніки, прямо чи 

опосередковано критикується прототип, що й зумовлює необхідність його 

покращення. Мета цього розділу – продемонструвати переваги винаходу і його 

мету. 

4. Summary of the Invention – сутність винаходу. 

5. Brief description of the Drawing(s) – короткий опис креслень. Цей розділ є 

ілюстративним, що забезпечує найповніше розуміння сутності винаходу. 

6. Description of the Preferred Embodiment(s) – опис найоптимальнішого 

(обраного винахідником) варіанту реалізації винаходу. Тут подається опис 

винаходу з точки зору процесу його виготовлення і шляхів використання. 

7. Detailed description of the Invention – детальний опис винаходу. У цьому 

розділі детально розглядаються ознаки винаходу на прикладі одного чи кількох 

його варіантів. 

8. Claims – формула винаходу. З юридичної точки зору патенту формулу 

вважають головною частиною патентного документу захисту. У формулі, 

зазвичай, формуються всі суттєві ознаки винаходу. 

9. Statement of the Advantages to be gained by the Invention – техніко-

економічні результати від застосування винаходу, в яких зазначаються 

можливості використання винаходу на практиці. 

10.  References Cited – посилання, в яких подаються посилання на схожі 

патенти, патентні видання тощо. 
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11.  Disclaimer – розділ, у якому подається повідомлення про відмову від 

пункту про формулу винаходу після подання заявки, тобто коли винахідник не 

бажає захистити свої права на його винахід. 

12.  Certificate of corrections – перелік помічених неточностей, де 

пропонуються виправлені варіанти. 

Не завжди в описі винаходу фіксуємо всі 12 пунктів (розділів), що подані 

вище. Досить часто деякі з них можуть об’єднуватися, упускатися, подаватися в 

іншому порядку. Як засвідчив проведений аналіз 200 патентів стосовно винаходів 

у галузі машинобудування (стосовно тематики студентів інженерно-хімічного 

факультету Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), усі патенти США мають лише 

перші вісім пунктів. 

Особлива процедура створення і видання патентів зумовлює певні 

особливості мови опису винаходів. Перш за все зазначимо, що словник будь-

якого науково-технічного тексту складається із загальновживаної (General 

English), загальнонаукової (General Scientific) і термінологічної (Terminology) 

лексики. Серед загально-вживаної лексики на особливу увагу заслуговують так 

звані «сигнальні слова» (Signal Words), які ґрунтуються відповідно до  

організаційних шаблонів (Organization Patterns) [260].  

Здійснивши лексико-синтаксичний аналіз зразків патентної документації та 

аналіз наукової літератури, ми дійшли висновку, що для мовного оформлення 

патентної документації характерні такі особливості: 

1) на лексичному рівні: 

- вживання великої кількості термінів; 

- синонімічність мови патентів; 

- вживання великої кількості багатозначних слів; 

- наявність великої кількості кліше; 

- вживання архаїзмів і канцеляризмів; 

2) на граматичному рівні: 
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- часте вживання граматичних конструкцій від першої особи (стосується 

патентів кінця XIX – початку XX ст.); 

- прямий порядок слів, відсутність інверсій; 

- використання герундія та інфінітива у функції підмета; 

- часте використання формального підмета there; 

- використання пасивних структур. 

Зупинимося детальніше на приведених вище ознаках. 

У структурному плані перш за все слід зазначити, що для опису характерним 

є переважне використання дієслів include (містити, мати), attach, fix, secure 

(прикріплювати), mount (встановлювати), connect (приєднувати), pass 

(проходити), project, extend (простягатися), adjust (регулювати, припасовувати), 

engage (знаходитись, зачіпати), to be spaced (бути на відстані) [89, с. 200–202]. 

Ще однією характерною ознакою текстів патентної документації є широке 

використання лексичних штампів. До них відносяться вирази, які підкреслюють 

варіантність рішення, індикатори характерних рис винаходу та посилання на 

обізнаних спеціалістів. 

Оскільки винахідники намагаються вказати якнайбільше варіантів 

(еквівалентів) свого винаходу, повний опис містить різноманітні розширення, які 

охоплюють усі можливі вказані варіантні рішення і ті, що маються на увазі. Такі 

розширення можна об’єднати, услід за С.С.Коломієць, у чотири групи [92]: 

1) слова та словосполучення, що опосередковано підкреслюють варіантність 

ознак винаходу, а саме: substantially (по суті, в основному), advantageously 

(ефективно), generally, conventionally, normally (зазвичай), preferably 

(переважно), alternatively (як варіант);  

2) словосполучення, сполучники та прийменники, що вказують на 

варіантність ознак винаходу, а саме: for illustrative purposes, solely by way 

of comparison, if desired, as shown, or other, or the like, if say, as by; 

3) загальні вирази, що допомагають уникнути несуттєвої конкретизації, на 

кшталт: in concentric relation with (концентрично), in surrounding relation 

with (близько), in communicating relation with (у поєднанні з); 
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4) такі загальні слова як means (засіб, пристрій), device (прилад), body (тіло, 

корпус), housing (кожух), portion (частина), piece member (деталь, 

елемент) [92]. 

Найуживанішими прислівниками, що вказують на напрямок, орієнтацію у 

просторі та спосіб дії є upwardly, downwardly, forwardly, rearwardly, inwardly, 

outwardly, lengthwise, counterwise, upstream, downstream, exteriorly, interiorly, 

stepwise, portionwise. 

Як вже зазначалося, така екстралінгвальна ознака текстів патентної 

документації, як інформаційна щільність зумовлює їхню термінологічну 

насиченість. Слід зазначити, що для термінів англомовного опису винаходу 

характерними ознаками є простота і широта значення. Це пояснюється тим, що 

винахідник прагне розширити свої права. Саме тому, конкретизуючи широкі за 

значенням терміни формули та резюме (напр., means, member, element, unit, 

structure, device, fluid), винахідник знову ж таки використовує досить широкі 

терміни на кшталт bearing, connector, spacer, heat exchanger, gas, liquid, lubricant 

[89]. 

З точки зору словникового складу основна особливість полягає у значній 

насиченості тексту патентів спеціальною термінологією, характерною для певної 

технічної галузі. Така особливість, як зазначає Т. К. Чарська [209], термінологічна 

лексика дає змогу найточніше, чітко й економно викласти зміст певного предмету 

і забезпечує правильне розуміння сутності проблеми, що обговорюється. 

У структурному плані терміни, які використовуються у текстах патентної 

документації, можна поділити на такі шість груп: 

1) прості терміни типу:  

conduit, blower, duct, kiln, pump, grinder, evaporator, sieving, dryer, cyclone; 

2) композити (складні терміни), утворені шляхом словоскладання:  

tubes + sheet = tubesheet, card + board = cardboard; hair + pin = hairpin; 

crank + shaft = crankshaft; gas + oil = gasoil; shell-and-tube 

3) словосполучення, компоненти яких приєднано атрибутивним зв’язком, 

тобто один із компонентів визначає іншого: 
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worm extruder – черв’ячний екструдер; 

injection molding – лиття під тиском (інжекційне пресування);  

doubling-over test – випробування на згин; 

tubes bundle – пучок труб 

4) абревіація: 

ABS = acrylonitrile butadiene styrene; 

TPE = thermoplastic elastomer;  

psi = pounds per square inch; rpm = revolutions per minute;  

cf. = (Lat.) conferre – compare; et al. = (Lat.) – and others 

5) складові скорочення:  

elasticity + polymer = elastomer,  

viscocity + plastic = viscoelastic, vibration + ability = vibrability 

petroleum + chemistry = petrochemistry. 

6) буквені терміни, в яких, атрибутивну роль виконує певна літера, завдяки 

своїй граматичній формі: 

T-antenna – т-подібна антена, 

V-belt – кишкоподібний ремінь, 

L-shape pipe) – коліно труби; 

S-shaped body – вигнутий у змієвидній формі; 

H-beam shape – двотавровий профіль з широкими полками. 

H-type profile – профіль  

Синоніми, які використовуються у патентних документах, можна умовно 

поділити на дві групи [209]: 

а) лексичні одиниці, синонімічність яких проявляється у певних 

словосполученнях. Наприклад, дієслова to aid, to better, to enhance, to improve, to 

increase, to raise у сполученні з іменником efficiency мають синонімічне значення 

«підвищувати коефіцієнт корисної дії»; 

б) лексичні одиниці, синонімія яких не залежить від словосполучень, в яких 

вони вживаються. Яскравим прикладом у цій групі служить синонімічний ряд на 

позначення слова «недолік»: complaint, default, defect, defective, feature, deficiency, 
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detriment, detrimental, characteristics, disability, disadvantage, disadvantageous effect, 

disadvantageous feature, drawback, fault, failing, failure, inadequacy, nuisance, 

objection, shortcoming, undesirable effect, weakness, undesirable feature. Поданий 

нами повний перелік синонімів на позначення недоліку зумовлений необхідністю 

засвоєння цього синонімічного ряду студентами технічних спеціальностей при 

формуванні пункту / розділу «Недоліки аналогів винаходу» структури патентного 

документу. 

Значну проблему у створенні, а також опрацюванні патентної документації 

складають, на нашу думку, полісемантичні слова, оскільки визначити їхнє 

значення можна лише в контексті так званих відповідних сполучень (collocations). 

У цьому аспекті полісемантичні лексичні одиниці можна поділити на три групи: 

1)  слова, що змінюють значення залежно від граматичної конструкції і 

вживання у відповідному розділі патентного документу. Наприклад, під час опису 

мети винаходу дієслова to comprise, to consist in, to provide, to relate to, мають 

значення «стосуватися», а у викладі сутності винаходу ці лексеми означають 

«пропонувати»; 

2)  слова, що мають різне значення у певних словосполученнях: 

to meet a condition – виконувати умову; 

to meet a disadvantage – виправляти недолік; 

to meet a standard – відповідати стандарту; 

to meet the requirements – відповідати вимогам; 

3) слова, значення яких визначається контекстом (напр., слово «disclosure» 

має значення «опис» і «винахід», а слово «art» – «техніка»). 

Мова патентів багата на велику кількість кліше, штампів, сталих виразів, 

детальний аналіз яких буде поданий у підрозділі 2.3, оскільки в кожному розділі 

патентного документу вживаються відповідні клішовані вирази, якими повинен 

володіти студент, приступаючи до створення патентного документу англійською 

мовою. 

Англомовним патентним документам властиве вживання канцеляризмів, 

зокрема найбільш поширеним є said – згаданий, який є помітно представленим як 
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у детальному описі винаходу, так і у формулі винаходу. Проілюструємо вживання 

«said» уривками із детального опису винаходу: 

According to a second aspect of the present invention, a method of producing a 

casing for a heat exchanger comprises providing tubing having an internal bore and 

deforming two axially spaced tubular portions of the tubing such that the internal 

periphery of each said portion is either smaller than or larger than said internal bore, 

said two tubular portions being separated by a portion of the natural tubing (U.S. Pat. 

No. 4,733,722). 

Досить часто зустрічаються такі канцеляризми, як accompanying – що слідує 

пізніше, annexed – поданий у додатку, додається. 

Серед архаїзмів найчастіше вживаними є такі: thereacross (across it/ them), 

therealong, therebetween, thereby, therein, thereafter, whereon, whereupon.  

Наведемо з патентів приклад вживання таких архаїзмів: 

The general object of my invention is to modify the drive gearing of the jaw or 

jaws of an ore crusher of any kind, or the drive gearing of the force applying parts of 

other types of force applying machines, and to connect thereto for mutual functional 

cooperation therewith and as forming a part thereof a novel and relatively simple, 

practical and efficient release mechanism for permitting a crusher jaw or other force 

applying member to yield or release when it subjected to a predetermined stress (U.S. 

Pat. No. 3,099,406). 

Слід пояснити студентам значення таких архаїзмів і забезпечити сучасними 

відповідниками. Крім того, формуванню навичок уживання таких лексичних 

одиниць повинно бути відведене певне місце в методиці навчання створення 

патентної документації. 

Що стосується граматичних ознак, повний опис містить такі ж самі 

особливості, що й інші науково-технічні тексти (означальні та абсолютні 

дієприкметникові звороти та емфатична інверсія): 

Arranged on the outer circumference of the agitator shaft 15 are several, for 

example, four pipes 52 and securely fixed to the agitator shaft 15 in substantially 

parallel disposition to the agitator shaft 15. Декілька розташованих на зовнішній 
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окружності вала мішалки 15, напр., чотири труби 52, надійно закріплені на валу 

мішалки 15, мають, по суті, паралельне розташування до валу мішалки 15 

(U.S. Pat. No. 6,439,756). 

З іншого боку, в детальних описах рідко зустрічаються довгі «означальні 

ланцюжки», що складаються з декількох іменників у загальному відмінку, а також 

називний відмінок з інфінітивом і дієсловами-зв’язками seem та appear, умовні 

речення, безособові конструкції на кшталт it is believed (thought) і такі вирази як it 

would appear, perhaps. Імплікації є повністю відсутніми. Все наведене 

пояснюється прагненням найбільшої точності висловлювання і тим, що адресатом 

є не вузький спеціаліст, який розуміє усе написане в повній мірі, а спеціаліст 

середньої кваліфікації. Тому, саме для такого адресата, доволі часто вживаються 

такі фрази як it is well known, it will (should) be understood that, it will be readily 

apparent (appreciated) that, що перекладаються як зрозуміло, очевидно: 

It will be appreciated that by all said effects of the invention a perfectly efficient 

device is obtained. Очевидно, що, з огляду на вищесказане, винахід дозволяє 

отримати виключно ефективний прилад. 

Також нерідко протягом усього детального опису в патенті, окрім номеру 

позиції, який, здавалося б, однозначно визначає деталь, винахідник вводить одне, 

два і навіть три додаткових визначення: the said opposed wall 11 замість простого 

wall 11 [89, с. 204–205]. 

На рівні синтаксису разючою ознакою у патентах кінця XIХ – початку XX 

століть у порівнянні з українською науковою мовою є використання граматичних 

конструкцій від першої особи: 

I am to provide an engine…, My invention relates to…, I do not intend to limit 

myself to this exact form … 

Іншою ознакою речень у патентних документах є яскраво виражене 

переважання прямого порядку слів, випадки інверсій були малочисельними. 

Наприклад, If reaction takes place? Or if the initiating radical has the structure CH2–

CHXR, then the further growth process will occur. 
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Як наслідок чіткого прямого порядку слів вимагає широке застосування 

безособових форм дієслова (герундія, інфінітива) у ролі підмета. Наприклад: 

- To obtain a single compound involves its separation from the other amines 

formed. 

- Doubling the pressure cuts the fermentation tim by one-third. 

- Treating ephedrine with cold sulfuric acid forms the ester of pseudoephedrine 

inversion occurring.  

Відомо, що тексти в науковому стилі характеризується значною часткою 

пасивних конструкцій. Зважаючи на ці граматичні ознаки, патентні документи є 

яскравими зразками наукового стилю [85]. Наприклад: 

- carrying out reaction was hindered by the presence of admixtures. 

- in order that the disclosure will be more fully understood the following detailed 

description is given with reference to the accompanying drawings. 

Визначені вище екстралінгвальні та лінгвальні особливості текстів патентної 

документації уможливили виокремлення специфічних особливостей, які студенти 

технічних спеціальностей повинні опанувати з метою формування навичок та 

розвитку умінь на етапі формування комунікативних стратегій у процесі 

продукування вторинних текстів патентної документації. Для цього слід відібрати 

належний мовленнєвий матеріал, здійснити його детальний лексико-граматичний 

аналіз і на цій основі розробити підсистему завдань для реалізації методики 

навчання зазначених вище стратегій дослідження у другому розділі дисертації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Визначення стратегічної компетентності як важливий компонент 

комунікативної компетентності фахівця доводить правомірність твердження про 

те, що усвідомлення використання комунікативних стратегій, забезпечує 

ефективність іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей. Аналіз 

наукової літератури з вивчення проблеми формування стратегічної 

компетентності дає можливість розуміти комунікативну стратегію як тип 
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поведінки комуніканта в ситуації спілкування, що зумовлений і співвідноситься із 

планом досягнення комунікативної мети в межах типового (фреймового) 

сценарію функціонально-семантичних уявлень. Таке розуміння комунікативних 

стратегій і мети навчання, а саме навчання професійно спрямованого писемного 

спілкування студентів технічних спеціальностей у ситуації дипломного 

проектування зумовлює необхідність цілеспрямованого доборуу комунікативних 

стратегій і розробки відповідної методики їхнього навчання на підставі науково 

обґрунтованої підсистеми вправ. 

Поняття «стратегічна компетентність» розуміємо як систему знань про 

продуктивні та інтерпретаційно-рецептивні стратегії мовлення, а також умінь їх 

використання в сукупності вербальних, невербальних та паравербальних засобів, 

метакогнітивних процесів (планування, виконання, керування, контроль та 

рефлексія) для досягнення комунікативних цілей. 

Зважаючи на необхідність забезпечення науково-орієнтованого освітнього 

середовища в технічному ВНЗ для активізації інноваційної діяльності майбутніх 

фахівців, у ході дослідження доведено, що науково-дослідницька та інноваційна 

діяльність студентів технічних спеціальностей повинна бути невід’ємною 

частиною їхнього навчального процесу, оскільки під час її виконання студент 

формує і розвиває уміння теоретичного осмислення своєї професійної діяльності, 

самостійності суджень, уміння концентруватися, постійно поповнювати свої 

знання, стає висококваліфікованим фахівцем. Через виробничу та навчальну 

необхідність опису власних технологічних розробок і результатів інноваційної 

діяльності іноземною мовою і низький рівень сформованості вмінь професійно 

спрямованого писемного іншомовного спілкування постає гостра потреба у 

створенні науково обґрунтованої методики навчання такого спілкування. 

Зважаючи на відсутність у наукових колах єдиної позиції щодо стильової 

приналежності патентних документів і базуючись на висновках проаналізованих 

літературних джерел, вважаємо, що в текстах патентної документації органічно 

поєднуються технічні та правові аспекти науково-технічної інформації, що 

зумовлює наявність лінгвостилістичних ознак наукового та ділового стилів. 
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Поряд із відмінностями у вимогах до структури описів винаходів, що 

залежать від практики патентування у тій чи іншій країні, виокремлюємо 

13 загальних розділів у структурі опису винаходу, серед яких найвагомішими є: 

назва винаходу, що містить відомості, необхідні для реєстрації, збереження і 

пошуку патенту; реферат (анотацію), що інформує спеціалістів про загальний 

характер і сутність винаходу; посилання на схожі заявки, якщо такі є у наявності; 

передумови до створення винаходу/рівень техніки; галузь винаходу; опис (огляд) 

відомого прототипу; критику прототипу; короткий виклад сутності винаходу), у 

якому коротко викладено сутність винаходу, що передує формулі винаходу; 

короткий опис креслеників; опис найоптимальнішого (обраного винахідником) 

варіанту реалізації винаходу; детальний опис винаходу; формулу винаходу; 

техніко-економічні результати від застосування винаходу, в яких зазначаються 

можливості використання винаходу на практиці. 

На основі лексико-синтаксичного аналізу зразків патентної документації, 

виділено такі особливості її мовного оформлення: 1) лексичні: вживання великої 

кількості термінів; синонімічність мови патентів; вживання великої кількості 

багатозначних слів; наявність великої кількості кліше; вживання архаїзмів і 

канцеляризмів; 2) на синтаксичному рівні: вживання граматичних конструкцій від 

першої особи; прямий порядок слів, відсутність інверсій; використання герундія 

та інфінітива у функції підмета; часте використання формального підмета there; 

використання пасивних структур. 

Результати першого розділу опубліковано в роботах [194; 195; 202; 205; 207]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЕТАПНОГО НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

СТРАТЕГІЙ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО ПИСЕМНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МАШИНОБУДІВНИКІВ 

 

У другому розділі представлено методику поетапного формування 

комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного 

мовлення студентів технічних спеціальностей, а саме: визначено цілі та зміст 

створення письмового наукового тексту майбутніми фахівцями з 

машинобудування, критерії добору навчального матеріалу для формування 

комунікативних стратегій англомовного письмового спілкування у процесі роботи 

над вторинним текстом патентної документації, обґрунтовано основні положення 

аналізу й добору навчального мовленнєвого матеріалу та відповідну підсистему 

вправ. 

 

2.1. Цілі та зміст навчання комунікативних стратегій професійно 

спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з 

машинобудування 

 

За останнє десятиліття усе більшої нагальності у вирішенні набуває 

проблема так званих вторинних текстів. Увага до них, що зумовлена результатом 

обробки вихідних (або первинних) текстів, є цілком закономірною, оскільки їхня 

роль і частка в сучасному інформаційному просторі досить вагомі. Поява й 

удосконалення електронних носіїв інформації уможливили збільшення потоків 

текстової продукції у геометричній прогресії. Наприклад, за статистикою 

ЮНЕСКО, на початок третього тисячоліття наукових і технічних журналів 

налічувалося близько 90 000. Щорічно вони публікують близько чотирьох 

мільйонів статей [3]. Відповідно, за таких умов ускладнюється поєднання 

практичної діяльності з вивченням усіх (чи хоча б більшості) первинних джерел 

інформації. 
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Текст загалом і, зокрема, вторинний текст є комунікативно-інформаційною 

єдністю, оскільки презентує результат когнітивної і мовної діяльностей творця 

тексту, а також є певним узагальнюючим повідомленням у рамках певного коду, 

яке за наявності каналу комунікації досягає свого адресату і стає матеріалом для 

його діяльності як того, хто розуміє цей текст [153]. Отже, якщо первинний текст 

є відображенням певної ситуації, що має місце в реальному світі, то текст 

вторинний є відображенням інформаційної структури не ситуації, а первинного 

тексту. З цього робимо висновок про те, що специфіка створення і декодування 

вторинного тексту залежить від первинного тексту операціями: у першому 

випадку первинний текст присутній реально, а в другому – у вигляді образу чи 

адреси доступу до наявної у первинному тексті інформації. Тому комунікативна й 

інформаційна структури вторинного тексту, а також його функції зазнають 

суттєвої трансформації у порівнянні з відповідною структурою і функціями 

первинного тексту [7, с. 18]. 

Оскільки поняття вторинного тексту в однаковій мірі підходить для великої 

кількості жанрів тексту, які володіють, окрім спільної ознаки вторинності, ще й 

різноманітними індивідуальними ознаками, нам видається доцільною побудова 

типологічної класифікації жанрів тексту навколо одного типу «вторинний текст» на 

основі набору параметрів, що відбивають як «зовнішні» ознаки тексту (його довжина, 

статус відносно первинного тощо), так і «внутрішні» ознаки тексту (авторський намір, 

комунікативна мета та ін.). 

На думку Н. С. Валгіної [35, с. 67], доцільно представити сукупність жанрів 

вторинних текстів як структури, що має ядро і периферію. До ядерної зони науковець 

відносить прототипні вторинні тексти (анотації і реферат) з відповідним набором 

ознак, а тому на периферії знаходяться такі види вторинного тексту, які містять у собі 

ознаки інших типів текстів (напр., реклами, книжного рекламного есе тощо). 

Як бачимо, згідно з класифікацією Н. С. Валгіної, основні види наукової 

продукції, яку повинні вміти створювати студенти технічних ВНЗ, – анотації до 

патентів, реферати, – відносяться до ядра видів вторинного тексту, що дає підстави 
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виокремити властиві саме науковому вторинному тексту комунікативні стратегії у 

створенні такого тексту та розробити відповідну методику їхнього навчання. 

Отже, метою навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування 

визначаємо формування умінь найбільш оптимально використовувати систему 

комунікативних стратегій, а також вербальних та невербальних засобів їх реалізації у 

створенні писемних вторинних текстів патентної документації (а саме – анотації до 

патентів, реферати). 

Аналіз чинних навчальних програм з англійської мови студентів ВНЗ, а також 

Загальноєвропейських рекомендацій дав можливість визначити, що  майбутні фахівці 

з машинобудування рівня вищої освіти мають оволодіти комунікативними 

стратегіями на рівні В2 за загальноєвропейською шкалою: здатністю застосовувати 

різноманітні стратегії, щоб досягти розуміння, у тому числі слухання з розумінням 

основного змісту; перевірку розуміння за допомогою контекстуальних віх; планувати 

те, що потрібно сказати, добирати засоби для цього, враховуючи вплив на реципієнта, 

вживати інакомовлення та перефразування, щоб закрити прогалини словника та 

граматики, коригувати промахи та помилки, якщо він/вона їх усвідомлює, або якщо 

помилки призводять до нерозуміння, помічати «улюблені помилки» і свідомо 

контролювати мовлення з метою їх уникнення [68]. 

Визначення змісту навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого 

англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування, на 

наше глибоке переконання, має здійснюватися на основі виокремлення 

комунікативних намірів студентів технічних спеціальностей у ситуації НДР. На 

останньому зупинимось детальніше. У своєму дослідженні С. С. Коломієць [94] 

визначає реальну потребу в професійно орієнтованому спілкуванні через аналіз рівнів 

сумісної діяльності, і пов’язаних з ними функцій спілкування, конкретизуючи основні 

комунікативні наміри (КН інформування, КН регулювання, КН оцінки) конкретними 

ситуаціями спілкування. Так у ситуації «купівля/продаж обладнання», інформаційно-

комунікативній функції відповідає КН інформування, а конкретизованим 
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комунікативним наміром виступає запит (надання) інформації про адреси фірм, 

характеристики продукції тощо. 

Провівши аналіз ситуацій НДР студентів, лінгвостилістичний аналіз 200 текстів 

патентної документації і здійснивши аналіз низки публікацій [271, с. 49–65; 272, 

с. 285–295; 268, с. 41–43; 254, с. 28–33; 89; 103], ми визначили низку комунікативних 

намірів у зв’язку з функціями спілкування та конкретизованими комунікативними 

намірами. 

Таблиця 2.1.1 

Комунікативні наміри студентів технічних спеціальностей у ситуації 

дипломного проектування 

 Функції спілкування Комунікативний 

намір 

Конкретизований 

комунікативний намір 

1 Інформаційно-

комунікативна 

КН запиту / надання 

інформації) 

1. Здійснити патентний 

пошук (тематичний, за 

ключовими словами). 

2. Надати реферативний 

огляд патентів за певною 

проблематикою за певний 

період. 

3. Надати анотований опис 

патентованого винаходу. 

2 Регуляційно-

комунікативна 

КН регулювання На основі патентного пошуку 

запропонувати технологічну 

розробку хімічного апарату, 

(машини чи механізму). 

3 Афективно-

комунікативна 

КН оцінки Провести семантичний аналіз 

тексту патенту (оцінити 

переваги запатентованого 

винаходу, недоліки 

попередніх конструкцій). 

Умовне позначення: КН – комунікативний намір 
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Реалізація зазначених комунікативних намірів відбувається за допомогою 

відповідних комунікативних стратегій. Слід зазначити, що як проблема 

класифікації стратегій, так і проблема їхнього використання у навчальному 

процесі плідно досліджується як вітчизняними [126], так і іноземними 

науковцями [261; 273]. 

Аналіз низки наукових досліджень, присвячених проблемам професійно 

орієнтованого читання як такого [30; 43; 158; 190; 212] та текстової діяльності, 

предметом якої є патент [189; 209], дає підстави виділити такі комунікативні 

стратегії у створенні елементів опису технологічної розробки, які складають зміст 

навчання: 

1) стратегії розуміння тексту (серед яких виділяємо пропозиційні стратегії, 

стратегії локальної когерентності, стратегії використання знань і 

макростратегії); 

2) стратегії оцінювання і присвоєння інформації; 

3) стратегії створення вторинного тексту. 

Проаналізуємо кожну з виокремлених груп стратегій. 

Стратегії розуміння тексту. За останні декілька років науковці з різних 

позицій і в межах різних підходів досліджують процес розуміння тексту. Рівневий 

підхід до тексту, механізми сприйняття і його моделювання є предметом низки 

публікацій, у результаті чого, залежно від обраної науковцем парадигми, 

визначаються певні методи і прийоми дослідження смислу тексту і його 

компонентів. Серед зазначених позицій особливе місце належить стратегіям 

розуміння тексту. 

Серед проаналізованих нами наукових праць стосовно вивчення стратегій 

розуміння тексту [2; 32; 43; 65; 87; 158; 173; 221, с. 131–156; 257] нам найбільше 

імпонує стратегічна модель розуміння тексту, запропонована Т. Д. ван Дейком і 

В. Кінчем, оскільки її теоретична сутність охоплює саме ті аспекти когнітивної 

психології, які важливі в процесі опрацювання науково-технічного тексту, такі як 

пам'ять, розуміння письмової мови й розмовна мова. Розуміння, згідно з цією 

теорією, визначається двома механізмами обробки за принципами «згори-донизу» 
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та «знизу-нагору». На найвищому рівні моделі знаходиться цільова схема, яка 

визначає важливість матеріалу з точки зору його суттєвості. З протилежного боку 

моделі знаходиться текст [62]. 

Важливо також зазначити, що окрім структурної моделі розуміння цього 

процесу, дослідники запропонували стратегічну модель. Поняття «стратегія 

розуміння» було вперше введене Томасом Бівером [222, с. 279–362] і стосувалося 

проблеми розуміння речення. Т. А. ван Дейк та В. Кінч використовують це 

поняття у вищому сенсі, переходячи від рівня речення до рівня тексту для 

використання в обробці текстуальної, контекстуальної, внутрішньої і зовнішньої 

інформації. Зазначені вчені справедливо наголошують на тому, що стратегічний 

аналіз залежить не лише від характеристик самого тексту, але й від ознак 

користувача мови, його мети, знань про світ тощо. Читач прагне реконструювати 

не лише певне значення тексту, що пропонується його автором різними 

способами, але й те значення, що є найправильнішим з точки зору читача та його 

інтересів. Відтак, серед найбільш вагомих ознак моделі виділяємо те, що за умови 

її використання задіяним є великий обсяг знань, як епізодичних, так і абстрактних 

залежно від мети використання мови, обсягу знань, що пропонується у тексті та в 

контексті, рівня переробки і ступеня зв'язності, що є необхідним для розуміння. 

Відповідно, слідом за вказаними вище авторами вважаємо, що для розробки 

ефективної методики навчання студентів науково-технічної галузі продукування 

вторинних описів патентної інформації слід, у першу чергу, сформувати у них 

такі стратегії розуміння науково-технічного тексту: 

- пропозиційні стратегії; 

- стратегії локальної когерентності; 

- стратегії використання знань; 

- макростратегії. 

Пропозиційні стратегії полягають у тому, що на першому етапі роботи з 

текстом відбувається так зване стратегічне конструювання пропозицій, 

абстракцій, які базуються на спостереженні в процесі читання тексту. Вони 

утримуються у пам'яті і підкоряються її законам. Пропозиції, у свою чергу, 
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складаються із предикату й одного чи кількох аргументів. Предикату 

відповідають дієслова, прикметники, прислівники, а аргумент становлять 

іменники, їхні звороти та іменникові словосполучення. Такі пропозиції 

конструюються на основі значень слів, активованих у семантичній пам'яті та 

синтаксичних структур речень. Предикати, що входять до складу пропозиції, 

називаються першими, оскільки саме дієслова відіграють найважливішу роль у 

передачі змісту речення, тому одне просте речення складає одну пропозицію, а 

складні речення аналізуються як складні пропозиційні схеми. Відповідно, чим 

складнішою є пропозиційна структура речення, тим важче його зрозуміти. 

Метою використання стратегій локальної когерентності є встановлення 

значеннєвих (сутнісних) зв'язків між реченнями тексту. Студент повинен уміти 

відшукати потенційні зв'язки між фактами, які позначені реченнями. 

Співвіднесені факти часто позначають тотожні референти, тобто певні об'єкти, 

особи тощо. Отже, однією із стратегій є пошук тих аргументів пропозицій, що 

знаходяться у співреферентності з одним із аргументів попередньої пропозиції. 

Відповідно, встановлення загального зв'язку між пропозиціями відбувається на 

основі: 

1) лінійного впорядкування речень; 

2) експліцитного зв'язку; 

3) знань, що зберігаються у довготривалій пам'яті. 

Отже, в процесі навчання студентів слід ввести завдання на встановлення 

локальної зв'язності речень у загальній структурі тексту (ідентифікація лінії 

займенник – іменник – займенник у структурі одного абзацу чи кількох суміжних 

абзаців. Прикладом такого завдання може бути такий: Підкресліть іменник у 

парах речень, якого стосується займенник it + текст патенту у двох реченнях. 

Стратегії використання знань використовуються з метою уникнення повної 

активації всього знання, необхідного для розуміння слова чи речення, відповідно 

використовуються знання, що пропонуються самим текстом і його контекстом, 

рівнем переробки і ступенем зв'язності (граматичний контекст слова, 



 63 

семантизація слова за допомогою відомого контексту, семантизація слова на 

основі типовості алітерації чи асонансу в англійській мові). 

Макростратегії використовуються з метою упорядкованої організації 

пропозицій у загальний зміст тексту. Такими стратегіями в контексті нашого 

дисертаційного дослідження є схематичні стратегії, оскільки текстам патентів 

властива чітка (незмінна типова) структура, відповідно студенти повинні 

навчитися чітко розрізняти в загальному тексті його структурно-композиційні 

компоненти. Отже, у загальну систему вправ пропонуємо ввести завдання на 

поділ тексту патенту на відповідні структурно-композиційні частини (тобто 

знаходження їхнього початку і кінцівки). 

Стратегії оцінювання і присвоєння інформації. Сутність стратегії 

оцінювання полягає у тому, що увага читача спрямована на сприйняття і 

розуміння інформації, на зіставлення смислового змісту тексту (зрозумілого 

завдяки використанню описаних вище стратегій розуміння тексту) з наявними у 

студентів знаннями предметного змісту даного питання з метою оцінювання 

повноти, новизни, оригінальності, важливості, корисності інформації, що 

міститься у тексті і можливості використання її у науковій чи професійній 

діяльності. Навчання такої стратегії можна здійснювати за допомогою технології 

«АБРЕС», запропонованої І. В. Гриненком [60], що розшифровується як «абзац – 

речення – слово». Сутність цієї технології полягає у формуванні в студентів 

уміння виділяти головне смислове навантаження цілого абзацу і через зменшення 

кількості речень, а далі через словосполучення, довести до одного слова, що 

стисло передає сутність усього абзацу. 

У процесі реалізації стратегії присвоєння інформації, відбуваються 

присвоєння інформації оригіналу в тому вигляді, в якому подає її автор. Це 

супроводжується складанням різного роду записів, у яких відображається той 

зміст тексту, який неможливо змінити чи викреслити взагалі. Однак будь-яке 

розуміння мовлення, як вже було зазначено нами вище, володіє інтерактивністю. 

Тому таке інтерактивне розуміння прочитаного далі реалізовується у вигляді 

створення нового продукту. 
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Стратегії створення вторинного тексту. Цей блок налічує велику 

кількість стратегій, однак у контексті нашого дослідження вагомими є стратегії 

створення анотацій і рефератів опису технологічної розробки. 

З метою виокремлення необхідних стратегій, володіння якими забезпечить 

можливість студентам створювати якісні вторинні тексти патентної документації, 

проаналізуємо детальніше методичні основи цього виду навчальної діяльності, 

базуючись на ключових характеристиках реферату й анотації як основних видів 

вторинних текстів у науково-професійній діяльності фахівців науково-технічної 

галузі. 

Як уже було зазначено вище, вторинні тексти, які є фактично смисловою 

переробкою змісту первинного тексту, мають на меті не лише передати те, що 

викладено в першоджерелі, але й дати відповідь на головне завдання: у чому 

полягає головна ідея, новизна матеріалу, викладеного у первинному документі 

патенту. Тому знаходження і передача саме цієї інформації визначають цінність 

вторинного документу [86, с. 14–21]. 

Реферат (від  лат. refine – повідомляю) – короткий виклад у письмовому 

вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці на певну тему. 

Основна функція реферату – заміщення тексту оригіналу [210, с. 40]. Однак інші 

дослідники вказують ще на інші функції реферату, наголошуючи на 

інформативну (передача фактографічної інформації), пошукову і довідкову 

(звертаючись до реферату з метою економії часу читач здійснює безпосередній 

пошук інформації), індикативну (реферат характеризує оригінальний матеріал не 

лише із змістового боку, а й дає додаткові ознаки першотвору), адресну (завдяки 

точному бібліографічному опису первинного тексту), сигнальну (завдяки 

оперативному інформуванню про плановий друк літератури, випуску, винаходу 

тощо) та інші функції [59, с. 60; 98, с. 173; 190, с. 4–5], при чому головною 

визначають інформативну функцію. 

Анотація (від. лат. annotatio – зауваження) – коротка характеристика змісту 

друкованого твору або його рукопису. Анотацією є вторинний текст, отриманий у 

результаті виявлення основних елементів змісту первинного тексту, і який 
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становить об'єкт дослідження чи винаходу, його характеристики, методи 

дослідження, технологію виготовлення, аспекти розгляду тощо, і вираження 

всього цього у вигляді короткого тексту, який дає змогу зрозуміти, про що 

ведеться мова в первинному тексті [59, с. 51–52]. Анотація є фактично найбільш 

стислим викладом змісту первинного тексту, але вона не може замінити його. 

Головна функція анотації полягає у тому, щоб допомогти фахівцеві сформувати 

думку про доцільність чи недоцільність детального (повного) ознайомлення з 

первинним документом, відповідно, смислова компресія анотації є більшою, ніж у 

рефераті. Анотації за змістовим і цільовим призначенням можуть бути довідковими, 

які презентують тематику документів, повідомлювальні (якими і є анотації 

патентних документів), що подають відомості про документ, але не дають критичної 

оцінки, і рекомендаційні, що містять оцінку документу з огляду на його придатність 

для певної категорії читачів [38, с. 435]. 

Для глибокого проникнення у смисл тексту необхідним є уміння 

смислового групування опорних (ключових) пунктів, що несуть на собі максимум 

інформації [153]. Відповідно, опорні пункти складатимуть основу короткого 

варіанту первинного тексту, а такий процес називається смисловим згортанням 

тексту. Отже, можна виділити першу групу стратегій створення вторинного 

тексту патентної документації – стратегії смислового згортання тексту. 

До стратегій смислового згортання тексту відносимо: 

а) стратегії компресії, які, у свою чергу, поділяємо на стратегію 

резюмованого узагальнення; та стратегію вибіркового узагальнення;  

б) стратегії перифразу: стратегія заміщення тексту; стратегія поєднання; 

стратегія групування інформації. 

Стратегії компресії інформації зводяться до двох основних типів: 

1) резюмованого узагальнення, тобто зведення кількох однорідних положень 

до їхньої сутності або об'єднання цих положень в одне, що охоплює їхнє 

формулювання; 
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2) вибіркового узагальнення – виділення одного найтиповішого і найбільш 

репрезентативного факту у функції узагальненої характеристики 

викладеного матеріалу. 

Таким чином, володіння студентами стратегіями компресії матеріалу 

первинного тексту уможливлює уникнення механічного переказу тексту з метою 

його реферування, оскільки можливість вираження однієї і тієї ж думки різними 

словами лежить в основі компресії матеріалу. Інакше кажучи, скорочення обсягів 

вихідного матеріалу здійснюється двома шляхами – відсіюванням другорядного 

та несуттєвого або перефразуванням головної думки в коротку форму 

мовленнєвого висловлювання. 

Стратегії перифразу є досить важливими для студентів, оскільки, на думку 

вчених, саме перефразування є найбільш поширеним способом реферування 

науково-технічної літератури. При перифразі має місце часткове текстуальне 

співпадіння первинного та вторинного текстів, разом з тим такий вид 

реферування передбачає упущення значної частини відомостей оригіналу, а також 

перебудову його смислової і синтаксичної структур. Відповідно, перебудова 

відбувається шляхом заміщення (одні фрагменти тексту змінюються іншими), 

поєднання (об'єднуються кілька речень в одне) та відбувається упущення 

невагомої інформації. 

Для навчання зазначених вище стратегій пропонуємо логіко-текстуальний 

алгоритм: 

1) швидкий перегляд первинного тексту з метою ознайомлення із загальним 

смислом, слід звертати увагу на графіки, діаграми, кресленики фігур, рисунки, 

таблиці тощо; 

2) повторне прочитання тексту (цього разу уважніше) для ознайомлення із 

його загальним змістом і цілісного сприйняття. На цьому етапі з'ясовуються 

значення невідомих слів та за допомогою словника, з'ясовуються усі нюанси 

змісту науково-технічної сторони проблеми. Якщо потрібно, їх слід поповнити з 

інших джерел інформації; 

3) визначення основної теми тексту; 
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4) здійснення смислового аналізу тексту з метою виділення тих абзаців, що 

містять інформацію, яка підтверджує, уточнює заголовок тексту, а отже, і 

його тему; 

5) перечитування абзаців, що викликають певні труднощі в їхній 

класифікації стосовно вагомості; 

6) розподілення усього матеріалу тексту на три групи, залежно від ступеня 

вагомості:  

а) виокремлення найважливіших повідомлень, що вимагають точного і 

повного відображення у вторинному тексті; 

б) виокремлення блоків другорядної інформації, яку можна передати в 

скороченому (скомпресованому) вигляді; 

в) пропуск малозначущої інформації. 

7) визначення ключової думки кожного абзацу, який потребує висвітлення у 

рефераті, складання плану вторинного тексту: 

а) пошук речення, словосполучення, що може слугувати заголовком; 

б) визначення кількості фактів, про які йдеться мова в тексті; 

в) узагальнення кількох речень; 

г) складання плану; 

д) перефразування речень, використання слів-замінників описів і 

додаткових речень; 

є) вилучення всіх повторів і прикладів, окрім фактів або даних, що 

несуть вагому інформацію тощо. 

Наступним етапом у реферуванні та анотуванні є безпосереднє створення 

тексту на основі засвоєних студентами знань про лексико-стилістичні особливості 

текстів патентної документації та сформованих мовних навичок і мовленнєвих 

умінь. На підставі вищезазначеного робимо висновок про необхідність володіння 

студентами стратегіями зв'язного формування думки в межах абзацу та 

стратегії зв'язності абзаців у межах цілісного тексту. 

З цього приводу вважаємо за доцільне зазначити, що вираження думки в 

письмовій формі базується на вміннях оперувати словом, реченням, абзацом і 
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зв'язним текстом залежно від конкретного виду письмового повідомлення 

[47, с. 132; 84, с. 25; 192, с. 11–15]. Абзац як складне синтаксичне ціле 

характеризується тематичною єдністю, логічною послідовністю, певною 

довершеністю і чіткістю побудови. Як правило, абзац містить ключове речення, 

яке передає головну думку; і яке може бути розташоване на початку абзацу (в 

більшості), а в наступних реченнях ця думка поступово розгортається й 

ілюструється. Якщо ключове речення знаходиться у кінці абзацу, то в ньому 

реалізується усе наведене вище. Якщо в абзаці таке речення відсутнє, то всі 

речення розташовуються по мірі наростання їхньої змістової значущості [108, 

с. 44]. 

Перехід від одного абзацу до іншого здійснюється за допомогою елементів 

зв'язного мовлення, до яких відносимо: 

- антициденти, тобто попередня одиниця висловлювання – слово, 

словосполучення, речення, з якою співвідноситься наступна одиниця; 

- кореляти або слова, пов'язані з іншим зв'язком синонімії, антонімії, 

приналежні до цього словотвірного ряду або семантичного поля; 

- слова-замінники, зв'язкові прислівники, сполучники, обставинні звороти, 

займенники. 

На відміну від реферату, в якому в більшій мірі зберігаються мовні 

елементи тексту-оригіналу, в анотації зміст первинного тексту передається 

словами нового автора (того, хто створює анотацію), і це зумовлює значно більшу 

міру узагальнення та абстрагування змісту першоджерела. 

Анотації патентних документів можуть бути короткими та розгорнутими. 

Для них характерне використання клішованих фраз і відповідних граматичних 

конструкцій, які детально описані в підрозділі 1.3 дисертації. 

Для реалізації означених стратегій пропонуємо алгоритм дій: 

1)  конструювання логічного плану вторинного тексту; 

2)  формулювання структурних моделей речень і комбінування їх у зв'язний 

текст відповідного шаблону (реферату чи анотації); 

3)  корекція створеного тексту; 
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4)  остаточне оформлення вторинного тексту реферату чи анотації 

патентних документів. 

Вважаємо за доцільне уникнути повторної характеристики лінгво-

стилістичних особливостей текстів патентної документації та їхніх композиційних 

структур, у якій провідне місце посідають реферат й анотація, оскільки це було вже 

предметом дослідження у підрозділі 1.3, але звертаємо увагу на те, що попри 

численні відмінності між рефератом і анотацією вони містять багато спільного – у 

їхньому створенні використовуються різні стратегії, зокрема розуміння первинного 

тексту, його оцінювання і присвоєння інформації.  

Вважаємо, що використання комплексу стратегій при роботі по створенню 

анотації і реферату текстів патентної документації дає змогу ефективно формувати 

розвивати вміння інтерактивної текстової діяльності, яка є важливим складником 

професійної діяльності компетентного фахівця науково-технічної галузі. Це 

уможливлює створення спеціально розробленої і науково обґрунтованої методики 

навчання, яка буде детально описана в наступному підрозділі дисертації. 

Наступним компонентом змісту навчання писемного мовлення у 

компетентісному аспекті є мовні навички, які необхідні для створення вторинних 

текстів патентної документації. Мовні навички формуються на підготовчому етапі 

розробленої нами методики, які завершуються сформованістю лінгвістичної 

компетентності (у загальній моделі комунікативної компетентності фахівця науково-

технічної галузі). Добір мовного мінімуму для формування цього компоненту 

комунікативної компетентності здійснюється відповідно до визначених 

лінгвістично-стилістичних особливостей текстів патентної документації (див. 

підрозділ 1.3 дисертації). 

Підсумовуючи, зазначаємо, що майбутні фахівці з машинобудування рівня 

вищої освіти «Бакалавр» мають оволодіти комунікативними стратегіями відповідно 

до рівня В2. До змісту навчання комунікативних стратегій відносимо стратегії 

розуміння тексту, стратегії оцінювання і присвоєння інформації та стратегії 

створення вторинного тексту. 
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2.2. Критерії добору навчального матеріалу для навчання комунікативних 

стратегій англомовного письмового спілкування у ситуації науково-дослідної 

роботи 

 

Добір та організація навчального матеріалу є однією з найвагоміших 

проблем методики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у 

вітчизняних ВНЗ. Необхідність такого добору диктується обмеженими 

можливостями запам’ятовування студентами навчального матеріалу мови 

спеціальності, оскільки іншомовна діяльність не є провідною у професійній 

діяльності фахівців, однак чинить вагомий вплив на використання обсягів пам’яті 

в навчальній діяльності. 

Навчальний матеріал відіграє значну роль у процесі поетапного формування 

комунікативної компетентності в писемному мовленні. Основна вимога до цього 

матеріалу полягає у тому, що він повинен бути «по-перше, достатнім для 

використання мови як засобу спілкування, і, по-друге, реальним у заданих 

умовах» [211, с. 51]. Цю думку слід доповнити ще однією вимогою, що, на наш 

погляд, є особливо актуальною у навчанні студентів створювати тексти патентної 

документації, а саме – автентичність. Звідси робимо висновок про те, що при 

відборі навчального матеріалу необхідно враховувати такі аспекти: 

- обґрунтованість вибору конкретного матеріалу із всього спектру наявної 

інформації, тобто розробку відповідних критеріїв добору навчального 

матеріалу, які проаналізовано у підрозділі 2.3 нашого дослідження; 

- роль відібраного матеріалу у вирішенні проблем міжпредметного 

характеру, а також у майбутній професійній діяльності; 

- частотність / можливість використання навчального матеріалу в 

навчальній і професійній діяльностях. 

Іншою мовною проблемою є обмеження кількості часу, що відводиться на 

аудиторне вивчення іноземної мови в немовному ВНЗ. 

Досліджуючи проблему критеріїв добору мовного та мовленнєвого 

матеріалів для реалізації розробленої нами методики (див підрозділ 2.2), 
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необхідно визначити контекстні межі лінгвістичного втілення професійно 

спрямованого спілкування фахівців науково-технічної галузі. Для цього 

доцільним нам видається аналіз мови спеціальності, тобто мови професійного 

спілкування фахівців науково-технічної галузі. 

Мова спеціальності є сукупністю засобів мови, за допомогою яких 

реалізуються комунікативні потреби в професійно-виробничій сфері спілкування 

[157, с. 76]. Відповідно, розуміючи комунікацію у навчальній діяльності як 

професійно-трудову, засоби комунікації у цій сфері вважатимемо професійною 

мовою або мовою спеціальності. 

У навчанні студентів науково-технічної галузі комплексний зміст аспекту 

мови спеціальності складає формування мовних навичок і розвиток мовленнєвих 

умінь у відомих чотирьох видах мовленнєвої діяльності (у нашому випадку увагу 

зосереджуємо на читанні та писемному мовленні), оволодіння необхідними 

мовними засобами, специфічними для функціонально-стилістичних особливостей 

текстів науково-технічної (зокрема патентної) літератури, засвоєння певного 

мінімуму основної інформації професійно-предметного змісту (на основі 

використання міжпредметних зв’язків у ході вивчення фахових дисциплін 

студентами технічних спеціальностей та їхньої іншомовної підготовки). Саме 

тому, подальшого обґрунтування потребує проблема добору мовного матеріалу. 

На підставі аналізу наукової літератури [56; 134; 157] наголошуємо на тому, 

що добір мовного мінімуму є метою інтенсифікації навчального процесу. Крім 

того, слід враховувати, що всі мовні мінімуми перебувають у тісному зв’язку між 

собою, але значущим компонентом є лексичний, оскільки лексика визначає 

граматичний мінімум. 

Згідно з результатами наведених вище досліджень, у якості ключових 

критеріїв добору лексичного мінімуму для реалізації розробленої нами методики 

у підсистемі вправ виділяємо критерій тематичної продуктивності, на підставі 

якого лексичні одиниці текстів патентів поділяються на: 1) загальновживані; 

2) загальнонаукові; 3) профільні; 4) вузькоспеціальні, що є характерними для 

мови патентів, і критерій частотності, при врахуванні якого найбільш уживані 
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лексичні одиниці, що зафіксовані у зазначених вище групах лексики, 

відбираються методом статистичних підрахунків. 

Добір текстів для здійснення статистичної обробки мовного матеріалу 

здійснюється за критерієм предметно-профільної відповідності (наш термін), 

який передбачає добір текстів патентних описів винаходів за профілем 

майбутньої професійної діяльності студентів, охоплюючи галузі 

«Машинобудування»). Крім того, необхідно зауважити, що добір таких текстів 

здійснюється самими студентами на підставі ключових термінів, перелік яких 

складається разом із викладачем іноземної мови). 

Питання одиниці добору лексичного мінімуму є предметом дискусії у 

методичній літературі. Зазвичай, у теорії і практиці методики викладання 

іноземних мов і культур до уваги беруть такі рівні лексичних одиниць – слово 

(словоформа), слово-значення, що враховує багатозначність слів [1; 27, с. 9–43], 

лексема або лексична одиниця [45, с. 200–202], готові речення, тобто стійкі 

словосполучення, фразеологічні, клішовані звороти [119; 258], вільне 

словосполучення [73, с. 262–269; 109, с. 85–88]. 

Відповідно, за одиницю добору лексичного мінімуму, услід за 

Л. Р. Манякіною, J. P. O’Rourke та іншими дослідниками, беремо універсальну 

лексичну одиницю, до якої входять: 

- окремі слова (в тому числі терміни); 

- словосполучення (в тому числі термінологічні); 

- стійкі словосполучення, клішовані звороти, які засвоюються як окремі 

лексичні одиниці і які переважно зумовлені лексико-стилістичними та 

соціально-етикетними особливостями текстів патентної документації. 

Питання добору граматичного матеріалу плідно досліджується у сучасних 

наукових розвідках [134; 143; 224; 246]. При чому зазначається, що проблемі 

добору граматичного матеріалу приділяється значно менше уваги, ніж добору 

лексики [134, с. 88]. Услід за Л. І. Морською, під поняттям добору активного 

граматичного матеріалу ми розуміємо «обмеження його обсягу за рахунок 
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виключення певних одиниць, які використовуються рідко або не 

використовуються взагалі» у текстах патентної документації [134]. 

Як зазначає Л. К. Орловська [143, с. 66], у методиці навчання іноземної 

мови проблема добору граматичного матеріалу є досить дискусійною. Відповідно, 

дослідниця аналізує трансформаційний, аспектно-структурний, структурно-

функціональний, структурний, функціонально-ситуативний та комунікативно-

когнітивний підходи, роблячи наголос на останньому як провідному в межах 

свого наукового пошуку [143, с. 66–67]. Однак, для вирішення завдань нашого 

дослідження ми вважаємо ключовим структурний підхід, згідно з яким, 

оволодіння граматичною системою здійснюється практичним шляхом засвоєння 

граматичних структур, які є типовими для текстів патентної документації (див 

підрозділ 1.3). Така позиція у нашому дослідженні підтверджується науковими 

висновками D. Biber та його співавторів, де автор дослідив граматичне 

наповнення усного та писемного мовлення і розробив відповідну методику 

навчання граматичного матеріалу [224]. 

У науковій літературі одиницею добору граматичних явищ називають 

граматичні моделі, мовленнєві зразки та граматичні структури. В обґрунтуванні 

одиниці добору граматичних явищ до складу граматичного мінімуму ми 

погоджуємося з Л. К. Орловською [143, с. 68–70], яка пріоритетною вважає 

граматичну структуру. 

У рамках виокремленого нами структурного підходу спеціально відібрана 

граматична структура як одиниця добору граматичного мінімуму 

найоптимальніше відображатиме лексико-стилістичні особливості мови текстів 

патентів та оптимізуватиме навчальний процес у технічному ВНЗ. Граматичну 

структуру ми трактуємо як механізм сигналів, які слугують для передачі певних 

значень [246, с. 24]. 

Враховуючи визначені нами лінгвостилістичні особливості текстів 

патентної документації, вважаємо за доцільне виділення єдиного та достатнього 

критерію добору граматичних структур до граматичного мінімуму – критерію 

частотності. На підставі відібраних текстів і зазначеного вище критерію нами 
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укладено перелік граматичних структур, що входять до мовного мінімуму, який 

дає змогу ефективно реалізувати запропоновану нами методику навчання 

комунікативних стратегій у створенні рефератів та анотацій текстів патентної 

документації. 

Добір мовленнєвого матеріалу. Під час визначення принципів і критеріїв 

навчальних матеріалів для конкретних умов навчання, на думку І. В. Корейби 

[100, c. 76], слід керуватися низкою факторів, серед яких головними є: мета 

навчання, вимоги типових навчальних програм, умови організації навчання, 

форми роботи та ін. 

Зважаючи на пропозиції зазначеного вище науковця і враховуючи мету 

навчання – методику навчання комунікативних стратегій у створенні вторинних 

текстів патентної документації, вимоги типової програми з іноземних мов 

студентів технічних спеціальностей до рівня сформованості комунікативної 

компетентності, зокрема в писемному мовленні та до ситуацій науково-дослідної 

діяльності майбутніх фахівців науково-технічної галузі, а також умови організації 

навчання, у якій значну частину посідає пошукова робота в мережі Інтернет і 

самостійна форма роботи як пріоритетна на основі компетентнісного підходу до 

добору навчального матеріалу (обґрунтованому нами вище в цьому підрозділі), 

вважаємо за доцільне уточнити одиницю добору мовленнєвого матеріалу, 

принципи та критерії його добору. 

Для навчання продуктивного мовлення (яким є писемне) науковці 

добирають одиниці мовлення, враховуючи їхні структурні елементи та семантику 

[237, с. 41–42], цілісні акти, мовленнєві зразки на рівні діалогічних і монологічних 

єдностей [248]. Однак, навчання комунікативних стратегій створення вторинного 

тексту патентних документів передбачає формування і розвиток стратегій 

розуміння первинного тексту патентного документу як одиниці добору 

мовленнєвого матеріалу, під яким ми розуміємо форму реалізації дискурсу 

спеціальності (у нашому випадку науково-технічної), тобто автентичний текст 

опису запатентованого винаходу з притаманними йому лінгвостилістичними 

особливостями, що забезпечує досягнення навчальних цілей. 
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Визначаючи принципи добору мовленнєвого матеріалу, ми розуміємо їх як 

загальні положення, що регламентують побудову моделі змісту навчання, процес 

добору навчального матеріалу [26, с. 104]. Отже, враховуючи загальні принципи 

навчання іноземних мов за В. В. Сафоновою [161], а також мету нашого 

дослідження, до принципів добору первинних текстів патентної документації ми 

відносимо: 1) принцип професійної спрямованості навчального процесу; 

2) принцип урахування міждисциплінарних зв’язків; 3) принцип використання 

автентичних текстів; 4) принцип урахування репрезентативності 

лінгвостилістичних особливостей у тексті; 5) принцип необхідності і достатності; 

6) принцип посильності й доступності; 7) принцип відповідності навчально-

професійним та комунікативним потребам студентів (професіоналізація); 

8) принцип тематичної цілісності. 

Водночас, критерії добору первинних текстів вважаємо вимогою до 

відповідного навчального матеріалу [118], що є основною ознакою, на підставі 

якої здійснюється якісна та кількісна оцінки текстів [26, с. 104]. 

Проведений нами аналіз критеріїв добору текстів, визначених різними 

авторами [29; 118; 137, с. 30–33; 212], та лінгвістичних особливостей текстів 

патентної документації (див. підрозділ 1.3) дав змогу виокремити такі критерії 

добору текстів патентних документів: 

- автентичність; 

- сучасність; 

- інформативність; 

- професійно-профільна спрямованість; 

- лінгвістична доступність; 

- предметна зв’язність текстів; 

- смислова завершеність; 

- наявність екстралінгвальних опор; 

- обсяг тексту. 

Відповідно до визначених критеріїв добору текстів патентних документів, 

на підставі яких здійснюватиметься навчання комунікативних стратегій 
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продукування їхніх вторинних текстів, повинні відображати лінгвостилістичні 

особливості дискурсу профільної спеціальності студентів у тих межах, які 

уможливлюють їхнє читання і розуміння, яке відбувається здебільшого під час 

позааудиторної самостійної роботи. Це передбачає відповідну укомплектацію 

лексичними одиницями та граматичними структурами, яка за умови наявності 

певного відсотка незнайомих лексичних одиниць, різноманітності лексичного 

складу кожної теми відповідно до профілю студента і наявності спеціальних 

граматичних структур, що входять до граматичного мінімуму, забезпечує 

співвіднесення мовних одиниць з інформацією тексту, яка водночас повинна 

відповідати сучасним досягненням науки та техніки. Пріоритет надається текстам 

патентних документів, що супроводжуються екстралінгвальними опорами 

(фігурами креслеників, схемами, таблицями, діаграмами, рисунками тощо). 

Стосовно останнього виділеного нами критерію (обсягу тексту) вважаємо за 

доцільне зазначити, що результати здійсненого нами аналізу 200 текстів 

патентних описів дали підстави зробити висновок, що обсяг цих текстів досить 

широкий (від 180 до 8000 лексичних одиниць). З метою економії навчального 

часу та навчальних зусиль студентів, а також з метою реалізації зазначених вище 

критеріїв, оптимальними для навчання студентів за запропонованою нами 

методикою вважатимемо тексти патентних документів обсягом до 2500 слів. 

Ефективним, на нашу думку, джерелом підбору змісту текстів на 

підготовчому етапі є технологія звуження теми (subject-narrowing), яка 

реалізовується шляхом пошуку ресурсів за ключовими словами, мозкового 

штурму (brain storming); на етапі while-writing ефективними технологіями 

видаються нам «АБРЕС» і формування карти ідей (так звані mind-maps чи 

concept-maps). Джерелами добору текстів можуть слугувати друковані бази даних 

описів запатентованих винаходів, їхні відповідники в мережі Інтернет або 

виключно цифрові бази даних, написані англійською мовою. Країна особливого 

значення не має, тому рівносильними можуть бути як американські, канадські чи 

австралійські патенти, так і європейські ресурси. У мережі Інтернет можна легко 
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знайти сучасні тексти патентних документів, а також інші друковані ресурси, що 

фіксують і вивчають ці зразки текстів науково-технічної інформації. 

Таким чином, добір матеріалів для навчання комунікативних стратегій 

продукування реферату та анотації патентного документу повинен відбуватися 

згідно із визначеними вище принципами добору та з урахуванням відповідних 

критеріїв серед основних джерел з мережі Інтернет і друкованих баз даних 

патентів (газет, журналів, посібників). 

 

2.3. Моделювання поетапної методики навчання комунікативних стратегій 

професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

фахівців з машинобудування 

 

Модель процесу навчання комунікативних стратегій професійно 

спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з 

машинобудування нами вибудовано на основі таких чинників: цілі навчання та 

очікуваний результат, об’єкт та суб’єкти навчання, навчальна дисципліна, в 

межах якої побудовано модель навчання, елементи навчання – мовні, мовленнєво-

когнітивні, зміст навчання, методи, засоби навчання, організаційні форми, форми 

контролю під час аудиторної і позааудиторної роботи, очікуваний результат. 

Головною метою навчання комунікативних стратегій професійно 

спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з 

машинобудування є формування умінь найбільш оптимально використовувати 

систему комунікативних стратегій, а також вербальних та невербальних засобів 

їхньої реалізації у створенні писемних вторинних текстів патентної документації 

(а саме – анотацій та рефератів). 

Відповідно до головної мети визначаємо очікуваний результат: студент 

володіє теоретичними знаннями щодо стратегій розуміння тексту, стратегій 

оцінювання і присвоєння інформації, стратегій створення вторинного тексту. 

Також студент володітиме уміннями використовувати означені стратегії при 

створенні вторинних текстів патентної документації (анотацій та рефератів). 
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Об’єктом навчання є вторинні тексти патентної документації та стратегії 

необхідні для їх створення (стратегії розуміння тексту, стратегії оцінювання і 

присвоєння інформації та стратегії створення вторинного тексту). 

Суб’єкти навчання – студенти вищих навчальних закладів України 

четвертого року навчання (7 семестр) (галузь знань 0505 – «Машинобудування і 

металообробка», напрямок підготовки 6.050503 – «Машинобудування») 

(відповідно до оновленого переліку галузей знань від 29 квітня 2015 р № 266 – 

спеціальність 133 – «Галузеве машинобудування») рівня вищої освіти «Бакалавр». 

Модель реалізується в межах навчальної дисципліни «Англійська мова 

професійного спрямування». 

Елементами навчання виступають мовні: лексичні, граматичні одиниці, які 

характерні для вторинних текстів патентної документації; мовленнєво-когнітивні: 

читання, писемне мовлення, стратегії оцінювання і присвоєння інформації, 

стратегії створення вторинного тексту. 

Зміст навчання: знання, навички та вміння, які складають зміст стратегічної 

компетентності у створенні вторинних текстів патентної документації (анотацій 

до патентів, рефератів) майбутніх фахівців з машинобудування. 

Наступним суттєвим для реалізації зазначених стратегій блоком 

компонентів розробленої нами методичної системи є методи і прийоми. Услід за 

І. О. Цатуровою [193, с. 50] ми вважаємо, що організація навчального матеріалу, 

методи, способи та засоби, що використовуються, повинні бути спрямовані на 

особистість студента, предмет і специфіку його майбутньої професійної 

діяльності. Саме тому, провідним у цьому аспекті пропонуємо проблемно-

пошуковий метод навчання, який власне й стимулюватиме когнітивно-

комунікативні аспекти мисленнєвої діяльності студентів у ході навчання стратегій 

розуміння прочитаних первинних текстів патентної документації та створення 

їхніх вторинних відповідників. Усі завдання і вправи, що базується на 

автентичних текстах патентних описів, мають проблемний характер, а таке 

навчання на основі проблемно-пошукового методу сприятиме розвитку у 

студентів логічного та критичного мислення, яке потрібне у формуванні стратегій 

і вмінь аналізувати, синтезувати, узагальнювати, компресувати інформацію тощо. 

Більш того, таке навчання, як зазначає О. В. Кудряшова [108, с. 67], стимулює 
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прояв навчально-професійної активності, ініціативи, творчості та самостійності у 

студентів, формує досвід у вирішенні теоретичних і практичних завдань. 

Форми організації навчання: практичні заняття. 

Засобами навчання слугує заздалегідь підготовлена викладачем база даних 

текстів патентних документів, відібраних і згрупованих відповідно до розробленої 

нами підсистеми вправ, а також Інтернет-ресурсів як додаткових джерел 

англомовних текстів патентної документації. До відібраних текстів розробляються 

відповідні вправи і завдання, логіка побудови яких відображає підсистему вправ у 

рамках розробленої нами методики (див. підрозділ 2.4). Допоміжним засобом 

навчання визначаємо «Мультимедійний навчальний курс з дисципліни 

“Англійська мова професійного спрямування” до самостійної роботи з 

англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФ» (автор 

О. В. Цепкало), який містить усі необхідні тексти та комплекси вправ для 

навчання студентів напряму підготовки «Машинобудування» (нова назва – 

«Галузеве машинобудування». 

Форми контролю: поточний (підсумковий), усний/письмовий, 

індивідуальний, контроль з боку викладача, самоконтроль і самокорекція. 

Норми часу: для повної реалізації розробленої методики необхідно 14 

аудиторних годин та 20 годин самостійної роботи. 

Авторська методика реалізується поетапно. В основу визначення етапів 

покладено психолінгвістичні засади продукування мовлення, а також 

напрацювання науковців у галузі навчання комунікативних стратегій. 

Аналіз низки наукових методичних публікацій американських учених, 

підручників і посібників, за якими здійснюється навчання писемного мовлення в 

університетах США, дало нам змогу зробити висновок, що в американській 

методиці навчання писемного мовлення приділяється значна увага, причому етапи 

його навчання безпосередньо пов'язуються з етапами розумового процесу. 

Відповідно, цілком виправданою є орієнтація К. Б. Олсон [259] на таксономію 

мислення Бенджаміна Блума [225] та її модифікація відповідно до специфіки 

процесу продукування писемного мовлення.  
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На рівні знань студенту необхідно пам'ятати факти, події, термінологію. 

Отже, найоптимальнішими для цього рівня є такі завдання: define, list, memorize, 

name, recall, reproduce. Рівень розуміння передбачає здатність осмислювати 

значення ідеї та інформації, а також здатність виражати їх на письмі, тому типові 

завдання на цьому рівні пропонуємо такі: explain, describe, summarize, give 

examples, classify, retell, rewrite, translate, paraphrase. Застосування містить у собі 

здатність і вміння використовувати засвоєний матеріал у нових ситуаціях, які 

певним чином відрізняються від навчальних, уміння робити узагальнення та 

висновки. Отже, основними завданнями для цього рівня будуть такі: apply, 

discuss, interview, investigate, perform, present, prove, use. Аналізуючи текст, 

студент повинен уміти розбивати матеріал на складники, які є логічно 

пов'язаними частинами, бачити та розуміти організацію і взаємозв'язок частин та 

цілого тексту. Відповідно, дієвими будуть такі завдання: compare and contrast, 

debate, determine, draw conclusions, examine, infer, sort out та ін. На рівні синтезу 

студенти виконують дії творчого характеру, де частини матеріалу повинні бути 

зібрані у ціле так, щоб утворився новий продукт. Реалізовувати це допоможуть 

студентам такі завдання: combine, create, imagine, make up, propose. Ha 

останньому рівні оцінювання студент повинен уміти давати правильну оцінку 

матеріалу для досягнення поставленої мети, використовуючи при цьому визначені 

критерії, як правило, в межах ранжування, переконання і рейтингування. Такі 

вміння розвиватимуться за допомогою завдань типу: assess, criticize, defend, 

evaluate, give your opinion, grade, judge, recommend, test, validate, verify тощо. 

На основі теорії рівневого розвитку мислення пропонуємо триступеневу 

організацію виконання письмових завдань: підготовка (pre-writing), що 

передбачає дослідження оригіналу тексту патенту, заповнення прогалин у знанні 

предмету тексту, вивчення відповідних термінів і знаходження їхніх відповідників 

рідною мовою, вивчення креслеників, рисунків, графіків, схем, таблиць тощо, 

наявних у патентному описі тощо, виконання реферату чи анотації (while-writing), 

під час якого використовуються описані вище стратегії продукування вторинного 

тексту, і підсумковий ступінь (post-writing), на якому здійснюється обмін 
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роботами між студентами з подальшим їхнім обговоренням, оцінюванням 

педагогом і самими студентами, рефлексія, інтеграція створених робіт у подальшу 

професійну діяльність відповідно до контексту заняття. 

У науковій літературі ми знайшли твердження про те, що писемна 

мовленнєва діяльність є творчим оформленням думки в письмовому вигляді, а 

писемне навчання – способом формування і формулювання думки в письмових 

мовленнєвих знаках [44; 77, с. 221]. Відповідно, можна підсумувати те, що і в 

лінгвістиці, і в методиці навчання писемне мовлення розглядається як процес 

вираження думки графічними засобами, виступаючи в трьох компонентах: змісту 

(мислення), вираження (мовлення) і виконання (граматика) [178; 228, c. 126–134]. 

Літературна англійська мова має жорсткіші правила, ніж усне мовлення, чи 

так зване наше, внутрішнє мовлення, яке ще не виражено зовнішньо. Це 

стосується правил семантики, граматики, пунктуації, правопису і синтаксису, 

тобто того, що структурує речення і параграфи [217, c. 464]. Зазначені правила 

утворюють своєрідний код чи набір кодів, які повинні застосовуватися до нашого 

«внутрішнього» мовлення для того, щоб воно могло сприйматися читачем. 

Процес продукування писемного мовлення здійснюється у кілька етапів: від 

мотиву, що породжує думку, до оформлення самої думки через опосередковане 

вираження її у внутрішньому слові, далі в значенні зовнішніх слів і, нарешті, у 

словах [44, с. 356]. Сучасна психолінгвістична модель процесу переходу від 

думки до мовлення дає змогу виділити чотири етапи продукування писемного 

мовлення [54; 78, с. 16–19]: 

1) програмування; 

2) вербалізація висловлювання у внутрішньому мовленні; 

3) реалізація висловлювання у зовнішній формі; 

4) зіставлення реалізації замислу із самим замислом. 

На першому етапі відбувається програмування писемного висловлення: 

оцінювання ситуації, логічна обробка даних, виділення головного, узагальнення, 

порівняння, аналіз тощо. На цьому етапі формується зміст висловлення в образах, 

поняттях, відбувається добір смислових блоків і визначення їхньої послідовності. 
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На другому етапі відбувається вербалізація висловлення у внутрішньому 

мовленні, думка формується у граматичні структури та семантичні форми. Цей 

етап характеризується переходом від програми до синтаксичної організації 

висловлення і лексичного заповнення синтаксичних структур відповідно до 

замислу висловлювання. 

На третьому етапі мовленнєвий задум автора матеріалізується у письмовому 

тексті. Наголошується, що зорові графічні зображення під час запису відіграють 

велику роль у процесі словесного формування думки, полегшують контроль за 

побудовою фраз, допомагають розділити весь процес оформлення думки на етапи. 

Зорові, кінестетичні та тактильні відчуття, пов'язані з процесом записування, 

підсилюють активність мисленнєво-мовленнєвої діяльності [76]. 

На останньому етапі здійснюється перевірка автором того, наскільки смисл 

створеного тексту відповідає його первинному задуму, а тому подальша обробка 

вже записаного словесного формулювання може бути різного роду – від 

логостилістичної корекції до повної реконструкції змісту та форми [82, с. 14–15]. 

Спираючись на функціональні компоненти у структурі стратегічної 

компетенції, виділені Т. І. Тимофєєвою, орієнтовний (охоплює мету і предмет дії, 

а також певну сукупність змістових та операційних знань, на основі їх 

усвідомлення складається план дії, який охоплює визначення та обґрунтування 

тих операцій, виконання яких дозволить досягти поставленої мети), 

операціональний (який забезпечує способи виконання свідомих цілеспрямованих 

дій, які, інтегруючись з іншими, більш складними діями, перестають бути 

об'єктом свідомого контролю учня, а характеризуються автоматизованим рівнем 

регуляції) і рефлексивний (вміння усвідомлювати і свідомо контролювати 

результати діяльності, а також ступінь особистісних досягнень) [182]. 

Констатуємо, що вже на першому етапі продукування мовлення мають місце 

стратегії: мовець визначає головну думку, планує майбутнє висловлення, визначає 

цілі та домінантну комунікативну стратегію. На наступних етапах визначальними 

є стратегії керування, реалізації та управління процесом мовлення. На останньому 

етапі – стратегії рефлексії. 
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Необхідність конденсованої передачі змісту первинного тексту, написаного 

іншим автором, потребує, на наш погляд, усіх зазначених вище етапів 

продукування писемного мовлення. Крім того, проблема створення вихідного 

тексту є надзвичайно важливою для усієї інформаційної діяльності, оскільки 

зменшення кількості таких спотворень, а краще – їхня повна відсутність, 

підвищує достовірність отриманих вторинних текстів. 

Створення вторинних текстів пов'язане з двома основними процесами: 

згортання і розгортання інформації [81]. Під час згортання відбувається 

скорочення первинного тексту, однак зберігається та інформація, що є 

необхідною і достатньою для повідомлення основного смислу чи найважливіших 

положень першоджерела [255]. Зворотній процес – розгортання – не лише 

відтворює виконані скорочення. Текст при цьому заповнюється, уточнюється 

поясненнями. Водночас, в процесі розгортання вторинний текст набуває 

смислових якостей і саме тому, не містячи нової інформації, відіграє важливу 

роль у її засвоєнні [190, с. 83]. 

Проаналізований процес породження мовлення свідчить про те, що у мовця, 

який продукує мовлення, повинні бути  сформовані предметні та мовні знання, а 

також дескриптивні та процедурні знання комунікативних та метакомунікативних 

стратегій, мовленнєві навички та вміння, уміння реалізовувати комунікативні та 

метакогнітивні стратегії у мовленні. На основі цього робимо висновок про 

потребу визначення навчальних етапів формування стратегічної компетентності 

майбутніх фахівців з машинобудування. 

У лінгвометодиці нині існують різні погляди на етапність у навчанні 

стратегій. Проте можемо констатувати факт, що більшість науковців 

погоджуються з тим, що формування іншомовних комунікативних стратегій 

(продуктивних) має бути релевантним навчанню писемного мовлення, – і весь цей 

процес охоплює дотекстову (формування предметних, мовних, процедурних 

знань, мовленнєвих навичок на рівні слова, речення, понадфразової єдності) та 

текстову (формування мовленнєвих умінь на рівні тексту) роботу [11; 15; 24; 37; 

49; 53; 55; 67; 69; 82; 108; 110; 123]. З огляду вище наведеного, а також 
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спираючись на висновки Д. Г. Терещук [181], яка визначає три етапи у навчанні 

комунікативних стратегій – тактичний, тактично-стратегічний, стратегічно-

симуляційний, у навчанні стратегій створення рефератів та анотацій виділяємо 

три етапи: підготовчий, когнітивно-комунікативний, комунікативний, які 

корелюють із формуванням компонентів комунікативної компетентності (табл. 

2.3.1). 

 

Таблиця 2.3.1 

Співвідношення етапів навчання стратегій створення рефератів та 

анотацій і компонентів комунікативної компетентності в писемному 

мовленні фахівців науково-технічної галузі 

Етапи Компоненти комунікативної 

компетентності 

Підготовчий етап: 

1. Володіння орфографічними лексичними, 

граматичними, синтаксичними навичками. 

2. Володіння декларативними знаннями. 

Лінгвістична компетентність 

Когнітивно-комунікативний етап: 

2. Розуміння змісту первинного тексту. 

3. Конструювання логічного плану вторинного 

тексту. 

Прагматична компетентність 

Дискурсивна компетентність 

Частково стратегічна 

компетентність 

Комунікативний етап: 

4. Формулювання структурних моделей і речень 

та комбінування у зв'язному тексті. 

5. Корекція створеного тексту. 

6. Остаточне оформлення вторинного тексту. 

Лінгвістична компетентність 

Дискурсивна компетентність 

Соціокультурна 

компетентність  

Стратегічна компетентність 

 

Так, на підготовчому етапі активізуються існуючі знання з предметної 

галузі, які переносяться у середовище іноземної мови, формуються необхідні для 
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подальшого навчання мовні навички (засвоюються визначені й організовані вище 

лексичний і граматичний мінімуми). 

На когнітивно-комунікативному етапі на основі сформованих мовних 

навичок активізуються когнітивні процеси з метою розвитку рівнів мислення 

(відповідно до обґрунтованих вище ідей таксономії Б. Блума – див. підрозділ 2.3) 

та формуються стратегії обробки первинного тексту в ході його розуміння, 

оцінювання та присвоєння інформації. 

На комунікативному етапі, що є завершальним у запропонованій нами 

методиці, на основі опрацьованої інформації первинного тексту (когнітивно-

комунікативний етап) і сформованих мовних навичок (підготовчий етап) 

відбуваються формування і використання комунікативних стратегій створення 

письмового вторинного тексту у формі реферату та анотації патентних документів 

і, таким чином, здійснюється формування комунікативних умінь писемного 

мовлення, що є компонентом комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

науково-технічної галузі. 

Схема взаємодії викладача та студентів представлена суб'єктними 

взаєминами, тобто рівно партнерського навчального співробітництва у спільно 

організованому вирішенні навчально-пізнавальних комунікативних завдань. 

Основне завдання педагога – сформулювати навчальні завдання студентів у 

контексті проблемно-пошукового методу й націлити їх на досягнення мети 

навчання – створення реферату чи анотації патентного документу через 

сформованість відповідних комунікативних стратегій. Проілюструємо 

послідовність роботи студентів у табл. 2.3.2 – підготовка, стратегічне навчання, 

написання 1-го  варіанту, відгук педагога, редагування, завершення готового 

продукту, оцінювання, рефлексія. 
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Таблиця 2.3.2 

Порівняльно-зіставна таблиця методичної організації процесу навчання та 

етапів процесу створення вторинного тексту патентних документів 

Методична організація навчального 

процесу 

Етапи створення тексту 

1. Підготовка 1. Підготовка 

2. Стратегічне навчання 2. Стратегічне навчання 

3. Виконання 3. Написання першого варіанту 

4. Відгук педагога 

5. Редагування 

6. Завершення готового продукту 

4. Оцінювання 7. Оцінювання 

8. Рефлексія 

 

Нижче наведено розподіл навчального часу, необхідного для реалізації 

кожного з етапів навчання комунікативних стратегій (табл. 2.3.3). 

Таблиця 2.3.3 

Розподіл навчального часу, необхідного для реалізації кожного з етапів 

Етап Комунікативні 

стратегії 

Загалом 

годин 

Аудиторні 

години 

Години 

самостійної 

роботи 

Підготовчий  розуміння тексту 4,5 1,5 3 

Когнітивно-

комунікативний 

оцінювання  

і присвоєння 

інформації 

 

15,5 

 

6,5 

 

9 

Комунікативний 

 

створення 

вторинного тексту 

14 6 8 

 

Подамо розподіл навчального часу для формування стратегічної 

компетентності майбутніх фахівців з машинобудування у межах модулів 
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структури навчальної дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» 

(табл. 2.3.4). 

Таблиця 2.3.4 

Розподіл навчального часу в межах модулів структури навчальної 

дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» 

Назва розділів і тем Кількість годин 

 У тому числі 

Загалом Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Entry Test. Environmental Challenges 

for Chemical Engineers 

2 2 0 

Тема 2. Chemical Engineering and Energy. 

CPC № 1 

2 1 1 

Тема 3. Chemical Engineers in the Biomedical 

Field 

3 1 2 

Тема 4. Chemical Engineers in Semiconductor 

Manufacturing. CPC № 2 

3 1 2 

Тема 5. Chemical Engineering Innovations in 

Food Production. CPC № 3 

3 1 2 

Progress Test. Tissue Engineering 2 2 0 

Тема 6. Water Treatment. CPC № 4 3 1 2 

Тема 7. Improving Plants Advances in chemical 

fertilizers 

3 1 2 

Тема 8. Innovations in Material Science 

Nanomaterials. CPC № 5 

3 1 2 

Тема 9. Centrifuging 2 1 2 

Тема 10. Computers. CPC № 6 3 1 2 

Тема 11. Hemicellulose 2 1 1 

Тема 12. Spray-Drying Process. CPC № 7 3 2 1 

Тема 13. Machine for Corrugated Cardboard 

Produсtion 

2 1 1 

Тема 14 Dust Scrubber. CPC № 8 1 1 0 

Final Test 2 2 0 

Summarizing class. CPC № 9 3 2 1 

Credit 6 0 6 

Загалом за семестр: 34 14  20 

* CРC виконується на базі мультимедійного навчального курсу 
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Курсивом у табл. 2.3.4 позначено години, коли експериментальне навчання 

не відбувається. 

Наступна таблиця (табл. 2.3.5) демонструє розподіл навчальних годин у 

межах етапів навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого 

англомовного писемного спілкування. 

Таблиця 2.3.5 

Розподіл навчального часу в межах етапів навчання комунікативних 

стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування 

 Етап хв. Назва змістового модулю Підгрупа вправ 

1. 

П
ід

го
то

в
ч

и
й

 

1
,5

 г
о

д
и

н
и

 

30 Змістовий модуль 1 

Тема 1. Формування процедурних 

(мовних, мовленнєвих, стилістичних) 

знань про стандарти патентної 

документації. Аналіз тексту-зразка. 

Undertstanding Claims, Cliché, 

Archaisms. 

Підгрупи вправ 

А1 (для формування 

лексичних навичок) та 

А2 (для формування 

граматичних навичок) 

2. 60 Тема 2. Формування рецептивних та 

репродуктивних лексичних та 

граматичних навичок написання 

текстів патентної документації. 

Підгрупи вправ 

А1 (для формування 

лексичних навичок) та 

А2 (для формування 

граматичних навичок) 

3. 

К
о

гн
іт

и
в
н

о
-к

о
м

у
н

ік
ат

и
в
н

и
й

 

6
,5

 г
о

д
и

н
 

60 Змістовий модуль 2 

Тема 3. Формування рецептивних та 

репродуктивних лексичних та 

граматичних навичок написання 

текстів патентної документації. 

Підгрупа вправ і 

завдань Б1 

для формування 

стратегій розуміння 

тексту 

 

 

4. 

60 Тема 4. Усвідомлення стратегії 

розуміння тексту.  

Аналіз текстів-зразків. 

Підгрупа вправ і 

завдань Б1 

для формування 

стратегій розуміння 

тексту 
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Таблиця 2.3.5 (продовження) 

5. 

 

60 Тема 5. Тренування стратегії розуміння 

тексту на базі структурного блоків 

патенту «Background of the Invention», 

«Field of Applicability». 

Підгрупа вправ і 

завдань Б1 

для формування 

стратегій розуміння 

тексту 

6. 

 

45 Тема 6. Усвідомлення стратегії 

оцінювання інформації на базі 

структурного блоку «Detailed 

Description of the Invention» 

Підгрупа вправ і 

завдань Б2 

для формування 

стратегій оцінювання 

інформації 

7. 60 Тема 7. Тренування стратегії 

оцінювання інформації на базі 

структурного блоку патенту «Summary 

of the Invention» 

Підгрупа вправ і 

завдань Б2 

для формування 

стратегій оцінювання 

інформації 

8. 45 Тема 8. Усвідомлення та тренування 

стратегії присвоєння інформації на базі 

структурного блоку «Detailed 

Description of the Invention» 

Підгрупа вправ і 

завдань Б3 

для формування 

стратегій присвоєння 

інформації 

9. 60 Тема 9. Вибір і використання 

комунікативних стратегій відповідно 

до комунікативної задачі. Розвиток 

мовленнєвої навички вживання засобів 

міжфразового зв’язку (Logical 

Connectors). 

Підгрупа вправ і 

завдань Б3 

для формування 

стратегій присвоєння 

інформації 

10 

К
о

м
у

н
ік

ат
и

в
н

и
й

 

6
 г

о
д

и
н

 

60 Змістовий модуль 3 

Тема 10. 1. Усвідомлення стратегій 

продукування вторинного тексту 

(компресії інформації, смислового 

розгортання). 2. Аналіз і трансформації 

навчального матеріалу з тем 

«Description of a Mechanism» та 

«Description of a Process». 

Підгрупа вправ і 

завдань В1 

для формування 

стратегій створення 

реферату 
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Таблиця 2.3.5 (продовження 

11 

 

60 Тема 11. Використання стратегій 

продукування реферату. 

Підгрупа вправ і 

завдань В1 

для формування 

стратегій створення 

реферату 

12 

 

60 Тема 12. Усвідомлення та тренування 

стратегій продукування анотації 

(Extending the Patent Title). 

Підгрупа вправ і 

завдань В2 

для формування 

стратегій створення 

анотації 

13 60 Тема 13. Використання стратегій 

продукування анотації 

Підгрупа вправ і 

завдань В2 

для формування 

стратегій створення 

анотації 

14 60 Тема 14. Використання стратегій 

продукування вторинних текстів 

відповідно до комунікативної задачі. 

Підготовка до міні-проекту «Спільна 

патентна заявка» 

Підгрупа вправ і 

завдань В2 

для формування 

стратегій створення 

анотації 

15 60 Тема 15. Усвідомлення соціальної 

стратегії в організації роботи в 

невеликих групах (міні-проект 

«Спільна патентна заявка») 

Підгрупа вправ і 

завдань В2 

для формування 

стратегій створення 

анотації 

 

Отже, поетапне формування комунікативної компетентності в писемному 

мовленні (в нашому випадку, у створенні вторинного тексту патентних 

документів) передбачає проходження студентами триетапної організації 

навчальної діяльності (pre-writing, while-writing та post-writing), що зумовлює три 

етапи у формуванні необхідних комунікативних стратегій (розуміння тексту, 

оцінювання та присвоєння інформації, створення реферату та анотації як 

вторинних текстів патентних документів), самооцінювання та оцінювання її 

викладачем з наступним обговоренням.  
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На кожному етапі методикою передбачено виконання студентами 

відповідних груп вправ, що в сукупності становлять підсистему вправ для 

формування комунікативної компетентності студентів науково-технічної галузі. 

Таке формування відбувається за логікою розвитку рівнів мислення Б. Блума, чим 

і зумовлений добір завдань у розробленій методиці. 

Вважаємо за доцільне зазначити, що формування комунікативної 

компетентності в писемному мовленні за запропонованою нами й описаною вище 

методикою нерозривно пов'язане з формуванням комунікативної компетентності в 

інших видах мовленнєвої діяльності з наголосом на читанні в нашій роботі, однак 

розуміємо, що писемне мовлення дає змогу зберегти й розширити мовні і 

предметні знання студентів науково-технічної галузі, разом із навичками й 

уміннями писемного мовлення є надійним інструментом розвитку мислення, 

стимулює говоріння і аудіювання іноземною мовою. 

Безпосередня реалізація запропонованої нами методики здійснюється за 

допомогою підсистеми вправ для навчання комунікативних стратегій у створенні 

вторинних текстів патентної документації, детальному дослідженню якої 

присвячено підрозділ 2.4 дисертації. Завдання і вправи розроблені на основі 

спеціально відібраного мовного (словник-мінімум патентної термінології та 

граматичний мінімум) і мовленнєвого матеріалу (тексти патентних описів 

науково-технічних винаходів), критерії добору яких проаналізовані в наступному 

підрозділі дисертації. 

 

2.4. Підсистема вправ для навчання комунікативних стратегій у створенні 

текстів патентної документації 

 

Проблема створення раціональної системи вправ для навчання писемного 

мовлення є основною, оскільки від її правильного вирішення багато в чому 

залежить успішне формування і розвиток як комунікативних стратегій у створенні 

вторинних текстів патентних документів, так і ефективність формування 

іншомовної комунікативної компетентності студентів загалом. Ускладнюється 
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проблема тим, що система вправ повинна відображати всі аспекти технології 

навчання, певним чином моделювати процес як в оперативному плані (методи, 

прийоми, засоби, форми), так і стосовно мотиваційного аспекту за умови 

відсутності мовного середовища та природної потреби у використанні іноземної 

мови як засобу спілкування. 

У сучасній методиці навчання іноземних мов існують різні класифікації 

вправ і систем. Одним із підходів вправи поділяють на мовні та мовленнєві 

(некомунікативні та комунікативні) [19; 145], де поділ базується на 

протиставленні понять «мова» й «мовлення». Беручи за основу таке 

протиставлення, у нашому дослідженні ми класифікуватимемо елементи системи 

на вправи та комунікативні завдання, де вправи є багаторазовим виконанням 

операцій з мовним матеріалом в аспектних межах і тому спрямовані на 

формування мовленнєвих навичок, а комунікативні завдання є практикою у 

мовленні на основі сформованих мовленнєвих навичок [134, с. 104]. 

Вибір елементів системи (типів і видів вправ, а також завдань), їхнє 

розміщення і функціонування зумовлені відповідними цілями і завданнями, 

методичними і психологічними концепціями тощо. Водночас, при створенні 

системи вправ у рамках розробленої нами методики поетапного формування 

комунікативних стратегій ми враховували етап переходу від виконання вправ до 

комунікативних завдань. Отже, такий підхід зумовив визначення трьох етапів 

навчання: підготовчого, когнітивно-комунікативного та комунікативного. 

Ми розуміємо, що в нашому дослідженні йдеться про навчання окремого 

виду мовленнєвої діяльності (письма) у відповідних умовах (професійно 

орієнтованого навчання) на визначеному матеріалі (текстах патентної 

документації), що не охоплює усі вміння у чотирьох видах мовленнєвої діяльності, 

тому нашу систему вправ ми розуміємо як підсистему вправ, тобто систему 

нижчого порядку, яка підпорядковується загальній системі вищого порядку й 

охоплює усі аспекти іншомовної комунікативної компетентності. 

У науково-методичній літературі знаходимо різні тлумачення системи 

вправ [50, с. 29–40; 175, с. 33–36]. На основі найбільш прийнятих для мети нашого 
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дослідження визначень А. М. Щукіна, за яким система вправ є «сукупністю типів 

і видів вправ, об’єднаних згідно з призначенням, матеріалом і способом їхнього 

виконання» [216, с. 302], і ґрунтуючись на визначенні С. Ф. Шатілова, в розумінні 

якого система вправ є «сукупністю необхідних типів, видів і різновидностей 

вправ, що виконуються у такій послідовності і в такій кількості, яка враховує 

формування навичок у різних видах мовленнєвої діяльності в їхній взаємодії, і 

забезпечує максимально високий рівень володіння іноземною мовою за заданих 

умов» [211, с. 55], систему вправ ми трактуємо як цілеспрямовану процедуру 

виконання операцій мовного і мовленнєвого характерів з урахуванням поетапного 

і послідовного формування мовних навичок і відповідних комунікативних 

стратегій, що в кінцевому рахунку забезпечує досягнення поставленої навчальної 

мети. 

До складників компонентів системи (або основних вимог до її побудови) 

відносимо послідовність, поетапність, відповідне дозування спеціально 

відібраного навчального матеріалу і характер мовленнєвих операцій. Роль кожної 

вправи чи завдання у системі визначається тим, наскільки повно вони втілюють у 

собі найважливіші ознаки, що забезпечують досягнення певного рівня 

сформованості комунікативної компетентності [134, с. 105]. 

Враховуючи наведене вище, вважаємо за доцільне виокремити основні 

методичні положення, якими ми керувалися у розробці підсистеми вправ для 

навчання комунікативних стратегій у створенні рефератів та анотацій текстів 

патентної документації:  

1. Мовленнєва спрямованість, що визначається видом мовленнєвої 

діяльності, для якого призначене завдання передбачає, що на кожному з 

виділених нами етапів навчання (підготовчому, когнітивно-комунікативному та 

комунікативному) існує певна пропозиція та розподіл кількості вправ відповідно 

до цілей і завдань етапу. 

2. Поетапність формування навичок, стратегій і вмінь, чим власне і 

зумовлений вибір трьох етапів навчального процесу. 
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3. Функціональна циклічність системи, що відображає циклічний характер 

навчального процесу взагалі [119]. Співвідношення видів вправ у рамках кожного 

циклу може змінюватися відповідно до поставленої мети навчання, рівня 

складності мовного матеріалу, що вивчається. Можливе упущення окремих видів 

вправ, однак загальна послідовність виконання вправ і завдань у системі, що 

відповідають етапом формування і розвитку мовних навичок, комунікативних 

стратегій і мовленнєвих умінь, зберігаються. У результаті такої послідовності 

кожен цикл вправ забезпечує якісний і кількісний приріст сформованості й 

розвитку не лише комунікативної компетентності студентів загалом (див. 

підрозділ 2.1). 

4. Підготовленість студентів як у мовному аспекті, так і в плані 

професіоналізації і, відповідно, можливість і мотивація виконання ними вправи чи 

завдання. Остання визначається відчуттям необхідності отримання знань і вмінь 

[126]. 

5. Можливість самоконтролю з боку студентів при виконанні мовних вправ, 

тобто наявність зразка виконання або ключа до вправи. 

6. Формування вмінь самостійної роботи студентів в опрацюванні 

іншомовної літератури за спеціальністю шляхом постановки вичерпних і 

достатніх завдань у формі зрозумілих і логічних інструкцій мовленнєвих завдань. 

Визначимо типи та види вправ у системі. 

Проблемі типології вправ присвячено чимало публікацій як вітчизняних [126; 

145], так і зарубіжних науковців [231; 253], які виділяють низку критеріїв щодо 

класифікації вправ: 1) спрямованість вправи на прийом або видачу інформації 

(рецептивні, репродуктивні, продуктивні); 2) комунікативність (некомунікативні, 

умовно-комунікативні, комунікативні); 3) використання рідної мови (одномовні, 

двомовні); 4) функція у навчальному процесі (тренувальні, навчальні. 

контрольні); 5) характер виконання (аудиторні, позааудиторні). 

Для досягнення мети нашого дослідження за основу беремо перші два із 

визначених критеріїв, однак доповнюємо їхнім критерієм етапності в системі 
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навчання і компонентом комунікативної компетентності, формуванню якого вони 

призначені. 

Таким чином, для цього дисертаційного дослідження доцільною нам 

видається розробка підсистеми вправ, що субординується із загальною системою 

вправ формування іншомовної комунікативної компетентності в чотирьох видах 

мовленнєвої діяльності. Така система реалізується у три етапи, на кожному з яких 

зміст вправ визначається компонентом комунікативної компетентності студента, 

що підлягає формуванню. Виділяємо три типи вправ, від специфіки 

комунікативних стратегій, що є необхідними для досягнення загальної мети 

навчання. Вправи першого типу (мовні) розміщені на нижній сходинці ієрархії у 

системі і призначені для цілеспрямованої активізації мовного матеріалу, 

результатом якої повинні бути сформовані навички оперування лексичним і 

граматичним матеріалом (тобто лінгвістичною компетентністю). Ці вправи 

виконуються на підготовчому етапі. 

Вправи другого типу (вправи і завдання у підготовці до мовлення) 

знаходяться на вищій сходинці ієрархії і передбачають нерегульовану активізацію 

засвоєного під час виконання вправ першого типу мовного матеріалу в умовах 

опрацювання первинного тексту й спрямовані на формування комунікативних 

стратегій розуміння науково-технічної патентної документації (тобто часткове 

формування стратегічної компетентності). Ці вправи виконуються на когнітивно-

комунікативному етапі. 

На найвищому рівні ієрархії знаходиться третій тип вправ – мовленнєві 

завдання, виконання яких забезпечує формування комунікативних стратегій 

продукування вторинного англомовного тексту, а отже – розвиток 

писемномовленнєвих умінь створення реферату та анотації патентних документів 

(тобто завершується формування стратегічної компетентності разом із 

соціокультурною та дискурсною через врахування соціально-етикетних ознак 

оформлення патентів і лінгвістичних особливостей науково-технічного дискурсу 

патентних документів). Ці вправи виконуються на комунікативному етапі. 
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Отже, все вище викладене дає нам змогу представити ієрархічну побудову 

підсистеми вправ у такому вигляді (див. рис. 2.4.1): 

 

 

 

Рис. 2.4.1 Ієрархічна структура типів вправ у розробленій системі 

 

Деталізований зміст системи вправ для навчання комунікативних стратегій 

продукування вторинних текстів патентної документації представлено на 

рис. 2.4.2 (наст. стор.). 

 

Загальна система вправ для навчання комунікативної 

компетентності особистості 
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ІІІ типу – 
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Система вправ навчання комунікативних стратегій 

продукування реферату й анотації як вторинних текстів 

патентної документації 
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Рис. 2.4.2 Підсистема вправ для навчання стратегій створення вторинного 

тексту патентної документації 
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Нижче подано приклади підсистеми вправ. 

Підготовчий етап 

Для формування мовленнєвих навичок пропонуємо такі види вправ: 

- вправи на вибір лексичних/граматичних одиниць, які вживаються в 

патентній документації; 

- вправи на трансформацію лексичних/граматичних одиниць, які 

вживаються в патентній документації; 

- вправи на переклад з української мови на англійську речень, надфразових 

одиниць. 

Для формування комунікативних стратегій обробки первинного тексту 

пропонуємо таку групу вправ і завдань: 

- поділ тексту патенту на смислові абзаци; 

- ідентифікація складних і простих речень; 

- вичленення пропозиційних схем у реченні з ідентифікацією предиката та 

аргументів; 

- семантизація пропозицій та ін. 

- визначення  конотації окремих слів типу diminish, devingle, decrease, 

drop, shrink, sink; 

- групування слів у синонімічні / антонімічні пари; 

- формулювання коротких заголовків до кожного абзацу; 

- визначення основних смислових слів у реченні (чи реченнях); 

- створення карти-схеми / «інтелект-карти» для розуміння і відтворення 

змісту тексту. 

- читання тексту (абзацу, речення) і виділення слів, без яких зміст речення 

не є зрозумілим; 

- передача змісту тексту (абзацу, речення) якнайменшою кількістю слів; 

- добір синонімів до підкреслених слів; 

- перефразування речень, використання прагматичної структури, 

синонімічної до наявної, збереження суті вихідного речення тощо. 
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Наведемо приклади до кожної із зазначених груп вправ у розробленій 

підсистемі вправ. 

 

Приклади групи вправ для формування мовних навичок, 

підгрупа вправ для формування лексичних навичок 

Вправа № 1. Мета: сформувати у студентів лексичні навички продукування 

вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, невмотивована 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Fill in the gaps using the terms denoting unit operations from the box 

below. 

a) distillation; b) absorption; c) sedimentation; d) screening; e) filtration;  

f) evaporation 

 

1. ______ is a physical water treatment process used to settle out suspended solids in 

water under the influence of gravity.  

2. ______ is a type of phase transition; it is the process by which molecules in a liquid 

state (e.g., water) spontaneously become gaseous 

3. ______ is a method of separating mixtures based on differences in their volatilities in 

a boiling liquid mixture.  

4. ______ is commonly the mechanical or physical operation which is used for the 

separation of solids from fluids (liquids or gases) by interposing a medium through 

which only the fluid can pass. 

5. ______ is the incorporation of a substance in one state into another of a different state 

6. ______ is the practice of taking granulated ore material and separating it into multiple 

grades by particle size. 
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Вправа № 2. Мета: сформувати у студентів лексичні навички продукування 

вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна, невмотивована. 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Make the proper matches (topic “Heat and mass transfer equipment”)   

1) transverse a) of plates 

2) a plurality b) section 

3) adjacent c) type 

4) shell and tube d) property 

5) pressure withstanding e) plates 

6) intake f) gear 

7) tube g) assembly 

 h) nozzle 

 

Підгрупа вправ для формування граматичних навичок 

Вправа № 3. Мета: сформувати у студентів граматичні навички продукування 

вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, невмотивована. 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Look through an extract from a background of the invention. Put the verbs 

in brackets into the correct tense form and make other changes (if necessary). 

Replaceable wear liners often ________ (1 incorporate) into cone crushers to 

form the crushing surfaces used to crush various materials. Cone crushers typically 

________ (2 comprise) of an assembly that rotates about a stationary shaft resulting in a 

gyratory motion which ________ (3 harness) to crush material as it (4 traverse) between 

crushing surfaces in the crushing chamber where the replaceable wear liners are 

________ (5 locate). Material to be ________ (6 crush) is effectively ________ 

(7 reduce) into smaller dimensions as a result of being (8 ________ subject) to 
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compression between the tapered crushing surfaces of the crushing chamber. The 

reduced material then ________ (9 exit) from a gap between the crushing surfaces 

sometimes called the “closed side setting” where the minimum width of the reduced 

material is ________ (10 predetermine) by manipulating the closed side setting in 

accordance with the desired geometry of the reduced material. The final product 

________ (11 consist) of material that possesses the desired geometry or ratio of length 

to width to thickness for various applications such as road surfacing, paving, 

landscaping and so forth.  

Over time the replaceable wear liner may begin to deteriorate such that the space 

between the crushing surfaces become ________ (12 distort) which consequently 

________ (13 reduce) the crushers ability to produce the desired geometry resulting in 

irregular or substandard final product material. Substandard product may ________ 

(14 require) that the replaceable wear liner be serviced or replaced. Consequently, the 

time ________ (15 require) to properly address wear issues equates to significant 

economic loss both in terms of maintenance and production loss. 

In the prior art, U.S Pat. Nos. 5,990,770 and 5,190,880 are herein incorporated by 

reference for all that they contain which ________ (16 disclose) cone crushers that may 

be compatible with the present invention. 

 

Вправа № 4. Мета: сформувати у студентів граматичні навички продукування 

вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, невмотивована 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Read an extract from the detailed description of the invention. Put the 

italicised verbs in brackets into the correct form and form adverbs from the adjectives 

in brackets where necessary. Also make necessary changes, if needed. 

The present invention relates to plate-type heat exchanges and, more __________ 

(1 particular), to heat exchangers for low-temperature applications such as air or gas 

liquefaction and/or rectification. 
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It has been __________ (2 common) practice for some time to provide so-called 

plate-type heat exchangers in which a plurality of stacked plates __________ (3 form) 

with channels or the like and are assembled by __________ (4 solder) to provide two or 

more sets of compartments __________ (5 separate) by the plates through which heat 

exchange occurs. 

When plate-type heat exchangers __________ (6 concern), they usually are 

characterized by rectangular plates which define the heat transfer partitions as well as 

the channels for the respective media, as __________ (7 oppose) to tube-type heat 

exchangers in which a plurality of tubes or pipes carry one medium while the 

(8 surround) space is __________ (9 fill) with the other medium. 

An economical manner of making plate-type heat exchangers has been to shape 

the plates and __________ (10 assemble) them together so that at least at the peripheral 

zones of the plates or the boundaries of the channels a hermetic seal is provided. To this 

end, prior-art techniques generally __________ (11 make use) of solder seals between 

the __________ (12 contact) faces of the stack, the molten solder being drawn by 

capillarity into the region of the interface to render the seal gastight. __________ 

(13 solder) the plates together, it has been the practice to make use of molten or fused 

salt baths, heated salt beds and the like __________ (14 bring) the plates to the 

(15 solder) temperature. Such systems have led to relatively high production costs with 

the need for expensive equipment, etc. Even more significant, however, is the fact that 

this soldering technique very often __________ (16 allow) fluid leakage through 

__________ (17 insufficient) soldered portions which were inaccessible and thus could 

not be repaired after assembly of the plates. As a result, entire assemblies were 

discarded or torn apart with manufacturing delays and the like. In addition, the solder 

joints, if defective, __________ (18 be) sensitive to the thermal stresses applied to the 

plates when such heat exchangers were used for low-temperature technology, e.g., for 

air or gas liquefaction and/or rectification.  

It is the principal object of the present invention to provide an improved heat exchanger 

of __________ (19 relative) low cost and __________ (20 simple) construction with 

particular utility in cryogenic installations. 
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Когнітивно-комунікативний етап 

Приклади вправ і завдань, спрямованих на формування комунікативних 

стратегій обробки інформації первинного тексту, 

підгрупа вправ і завдань для формування стратегій розуміння тексту 

Вправа № 5. Мета: сформувати у студентів стратегію розуміння тексту, 

спрямовану на продукування вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивна, невмотивована. 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Make proper matches of typical phrases from patent applications with 

their structural sections. There is an extra section you need not use. 

1) In the embodiment of the extruder 10 shown in FIG. 1a, 

both assemblies 12 and 14 are connected with each other 

via a flange 17. 

a) Field of the 

invention 

2) The cyclone of claim 1 wherein said underflow means 

comprises a slot or slit in said sidewall of said tube. 

b) Background of  

the invention 

3) FIG. 1 is a schematic view showing an embodiment to the 

invention. 

c) Summary of the 

invention 

4) The general object of this invention is to provide an 

improved dryer and an improved method of drying 

slurries. 

d) Brief description  

of the drawings 

5) An example of a direct dryer is a rotary dryer in which the 

slurry is conveyed and showered inside a rotating cylinder 

through which hot gas flows, as disclosed in Papagingos et 

al., U.S. Pat. No. 7,090,916. 

e) Detailed 

description  

of the invention 

  f) Claims 

 

1 2 3 4 5 
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Вправа № 6. Мета: сформувати у студентів стратегію розуміння тексту. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Define which section of a patent application contains the following 

phrases and expressions. State the meaning of the following expressions. 

– There are a number of prior art references directed towards powder classifying 

apparatuses and methods. 

– These and other objects will become more apparent from the following detailed 

description when considered with the accompanying drawings, wherein … 

– What we claim is: … 

– It is an object of this invention to provide deflector means for substantially 

reducing the amount of coarse material that is carried by the gas stream from the 

grinding elements to the classifier. 

– While we have illustrated and described the preferred embodiment of our 

invention, it is to be understood that such is merely illustrative and not restrictive 

and that variations and modifications may be made therein without departing 

from the spirit and scope of the invention. 

– The present invention pertains to an apparatus for classifying powders. 

– What I claim as new and desire to secure by Letters Patent is … 

– We therefore do not wish to be limited to the precise details set forth but desire to 

avail ourselves of such changes as fall within the purview of our invention. 

– A plurality of grinding elements or rollers 22 are rotatably mounted on shafts 24. 

An adjustable spring 26 urges each roller 22 towards the upper surface of the 

grinding ring 12. A material to be pulverized, such as coal, is introduced into the 

mill through inlet 28. 

– The apparatus of this invention embodies several features in combination to 

produce effects not attainable in other fluid energy mills. 

– This application is a continuation-in-part of provisional application Ser. No. 

6,080,595 filed Apr. 3, 2008. 



 105 

– This invention is more particularly directed to the steps in such processes 

comprising injecting a gaseous fluid tangentially and at supersonic velocity into 

the periphery of an enclosed circular space. 

– Novel apparatus especially adapted for carrying out the processes of this 

invention is illustrated in FIG. 1 and FIG. 2 of the drawings. 

– The present invention provides a novel design for such an evaporator, the features 

of which are not disclosed or suggested by any of the prior art evaporators, either 

alone or in combination. 

 

Підгрупа вправ для формування стратегії оцінювання інформації 

Вправа № 7. Мета: сформувати у студентів стратегію оцінювання тексту, 

спрямовану на продукування вторинного тексту патентної документації. 

Тип вправи: некомунікативна, рецептивно-репродуктивна, невмотивована 

Рівень керування: повне керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Fill in all the gaps in the text extract with A-F in the left. There's an extra 

letter you don't need to use. 

Patent Application 

A: 

Patent 

prosecution 

 

B: 

the grant of a 

patent 

 

C: 

a patent office 

 

D: 

a description of 

A patent application is a request pending at [1] ___ for the grant 

of a patent for the invention described and claimed by that 

application. 

 

An application consists of [2] ___ [the patent specification], 

together with official forms and correspondence relating to the 

application.  

 

The term ‘patent application’ is also used to refer to [3] ___, or 

to the patent specification itself [i.e. the content of the document 

filed with a view to initiating the process of applying for a 

patent].  
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the office 

 

E: 

the European 

Patent Office 

 

F: 

the process of 

applying for a 

patent 

 

G: 

the invention 

 

H: 

Patent validity 

 

In order to obtain [4] ___, a person, either legal or natural, must 

file an application at a patent office with jurisdiction to grant a 

patent in the geographic area over which coverage is required.  

 

This will often be a national patent office but could be a regional 

body, such as [5] ___.  

 

Once the patent specification complies with the laws of the 

office concerned, a patent may be granted for [6] ___ described 

and claimed by the specification. 

 

The process of "negotiating" or "arguing" with a patent office 

for the grant of a patent, and interaction with a patent office with 

regard to a patent after its grant, is known as patent prosecution.  

 

[7] ___ is distinct from patent litigation which relates to legal 

proceedings for infringement of a patent after it is granted. 

 

Вправа № 8. Мета: сформувати у студентів стратегію оцінювання інформації 

первинного тексту патентної інформації. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Patent applications contain both descriptions and explanations. To 

distinguish them group the sentences in those which describe and those which explain. 

1. The apparatus which has just been described operates as follows: fan 1 and shaft 5, 

thus rotor 3 being driven at suitable speeds, the gaseous fluid, generally air is sucked 

through duct 22. 

2. The rotor motion, inside a chamber or casing both full of liquid, may cause some 

eddies and cavitations between the outline of the rotor and the inner wall of the chamber. 
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3. It is a principal object of the present invention to provide an improved form of 

cyclone separator that is effective to achieve higher particle separation efficiencies than 

can be achieved by centrifugal separators heretofore known in the art. 

4. Moreover, this improved apparatus allows the sorting to be done with the help of a 

liquid, as an auxiliary fluid holding up the particles, or suspensions or like mixtures in 

which the continuous phase is liquid to be purified or otherwise desirably altered. 

5. Various other features will appear from the following description, in connection with 

the annexed drawings given solely as non-limiting examples, in order to better explain 

how the present invention may be practiced. 

6. The apparatus represented in Figs. 1 and 2 comprises a rotor with a vertical or 

practically vertical spindle provided with radially positioned blades leaving between 

them ducts or channels, the section of which, at a distance R from the rotor spindle. 

7. Many industrial fluids, such as the gases resulting from the complete or partial 

combustion of fuels in boilers, metallurgical furnaces, and the like, or gases and fumes 

emitted by chemical processes, among others, contain particles which are desirably 

removed either for the economic value of the particles or in order to purify the fluid. 

 

Вправа № 9. Мета: сформувати у студентів стратегію оцінювання. 

Тип: некомунікативна, рецептивна, невмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Arrange the characteristics of blow molding machines in appropriate 

sections. 

Poor control of wall thickness; high tooling and equipment cost; can form complex 

shapes with uniform wall thickness; limited to hollow; high production rate; thin walled 

parts with low degree of asymmetry; low labor cost, little scrap generated; 

poor surface finish; few material options 

 

Advantages: Disadvantages: 
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Підгрупа вправ для формування стратегії присвоєння інформації 

Вправа № 10. Мета: сформувати у студентів стратегію присвоєння інформації 

первинного тексту патентної документації. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Read the patent sections «Background of the Invention» and «Summary of 

the Invention» and then: a) write the advantages and disadvantages of the prior art; 

b) give your own evaluation of the patented chemical apparatus/machine/mechanism. 

 

Вправа № 11. Мета: сформувати у студентів стратегію присвоєння інформації. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, невмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Based on the patent search you have already done (or you are planning) 

as a task for your diploma project write down fields of your interest and define its 

keywords (5-6 words). 

Field(s) of your interest  Keywords 

  

 

Комунікативний етап 

Приклади групи вправ і завдань В, спрямованих на формування 

комунікативних стратегій створення вторинного тексту, 

підгрупа вправ і завдань В1 для формування комунікативних стратегій 

створення вторинного тексту реферату 

Вправа № 12. Мета: сформувати у студентів стратегію компресії інформації, 

спрямовану на створення вторинного тексту реферату. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-репродуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 
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Інструкція: Read the patent section ‘Detailed description of the invention’ and make it 

less detailed choosing 3 features of the chemical apparatus / machine / mechanism and 

describing them in writing. 

 

Вправа № 13. Мета: сформувати у студентів стратегію продукування 

реферату. 

Тип: комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Read the text of the patent document and write its abstract. Then compare 

your piece of writing with the sample abstract suggested by your teacher. Reflect upon 

good and weak points of your variant. Revise your abstract and elaborate it again. 

 

Вправа № 14. Мета: сформувати у студентів стратегію продукування 

реферату. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Abstracts to patents usually contain a description of mechanism and 

explanation of how it works. To practice your skills in writing abstracts do the following 

tasks: write a description of a conventional shell-and-tube heat exchanger and 

explanation of how it works answering the questions. The description will answer these 

questions: 

 1. What is the heat exchanger for? 

 2. What are its main components? 

 3. How are they connected? 

The explanation will answer this question: 

 4. How does it operate? 
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Підгрупа вправ В2 для формування стратегій створення анотації 

Вправа № 15. Мета: сформувати у студентів стратегію компресії інформації, 

спрямовану на продукування анотації. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Compress the following passages into one sentence expressing the main 

information. 

1. Inertial gas-liquid separators are known in the prior art. Liquid particles are removed 

from a gas-liquid stream by accelerating the stream or aerosol to high velocities through 

nozzles or orifices and directing same against an impactor, effecting the noted liquid 

separation. In another type of known gas-liquid separator, a coalescer filter effects 

liquid particle separation, and coalesces separated liquid particles. These separators, 

namely inertial impactors and coalescers, have various uses, including in oil separation 

applications for blowby gases. 

2. The invention is addressed to a degasifier for a liquid separated from a gaseous fluid 

in a gas/liquid separator, such as a degasifier for removing air in suspension in oil after 

separating the oil entrained in the compressed air, the oil separated from the compressed 

air being returned to the air compressor. The oil separated from the compressed air in 

the gas/liquid separator collects in a sump at the bottom of the separator housing. A 

vessel is disposed in the sump below the level of the oil in the sump.  

3. In conventional systems for compressing a gaseous fluid, a liquid, such as oil, is used 

for cooling, lubricating and sealing the compressor, as for example a screw compressor, 

and is added to the gaseous fluid during compression of the gaseous fluid in the 

compressor portion of the system. The oil must be removed in a separating unit, prior to 

the gaseous fluid being delivered to the consumer. 

4. Operation of a gas/liquid separator assembly involves directing a fluid stream 

(typically gas with entrained liquid therein) into the vessel. Within the separator 

element(s), liquid in the stream is coalesced and drained from the stream. Periodically, 
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the element(s) are removed and replaced; either the element(s) are removed from the 

vessel, or, the entire separator assembly is removed and replaced. 

5. Centrifugal force is useful for separation of solids from streams of fluids. Such 

separation can find application in various industrial processes, for example in removing 

of catalyst particles in fluidized bed catalytic cracking operations, and separation of ash 

from flue gases. 

 

Вправа № 16. Мета: сформувати у студентів стратегію смислового згортання 

тексту. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: A good title is typically an abstract of the text. Give titles to three 

summaries. 

 

Вправа № 17. Мета: сформувати у студентів стратегію продукування анотації 

до патенту. 

Тип: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Study the substitution table and make a brief passage of «your upgraded 

device» (6-7 sentences) with the verbs in bold. 

 

A supporting piston 

The cyclone unit 

An eccentric 

An oil line 

A first crushing shell 

 

Other objects, advantages 

 

will appear  

includes 

is disposed 

is mounted on 

 

comprises  

 

in 

on 

above 

together with 

inside 

to 

by 

from 

 

the shaft 

 

the cavity 

 

complementary  

flanges which 

can be coupled 
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and features of the 

invention 

 

In preferred embodiments, 

the drum and liners 

are provided 

with 

 

is arranged 

with 

 together by 

bolts 

 

the disclosure 

hereof. 

 

Вправа № 18. Мета: сформувати у студентів стратегію продукування анотації. 

Тип: комунікативна, рецептивно-продуктивна, вмотивована. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: індивідуально, письмово. 

Інструкція: Read the patent application and write a summary for it. 

 

Вправа № 19 (міні-проект). Мета: сформувати у студентів стратегію 

продукування вторинного тексту анотації. 

Тип: комунікативна, вмотивована, рецептивно-продуктивна, з частковим 

керуванням. 

Рівень керування: часткове керування. 

Спосіб виконання: у мінігрупах, письмово, з усним обговоренням кінцевого 

продукту. 

Інструкція: To demonstrate your ability for а team-work you are to write a draft of 

the patent application with your co-authors. Do the following: 

1. Based on the mind-maps form groups of 2-3 students and brainstorm the idea of 

your innovative device. Study the chosen patent applications. 

2. Together in the written form formulate the principles of its function (4-5 sentences) – 

summary. 

3. Distribute the responsibilities: Student A writes the draft of section detailed 

description Student B – background of the invention, Student C – the draft of section 

Summary. 

4. Exchange the written information. 

5. Each student writes own variant of abstract. 

6. Evaluate the abstracts. 
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Запропоновану підсистему вправ найкраще використовувати у групах 

студентів старших курсів технічного ВНЗ, коли вже сформовані відповідні фахові 

знання, що дозволяють ефективно реалізувати мету нашого дослідження. 

Розроблена нами методика навчання комунікативних стратегій створення 

вторинних текстів патентної документації реалізована в підсистемі вправ, 

описаній вище, потребує експериментальної перевірки з метою доведення її 

ефективності. Опису процедури організації експериментального навчання, 

перебігу та інтерпретації його результатів присвячено наступний розділ 

дисертації. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Врахування професійно зумовлених навчальних потреб студентів науково-

технічної галузі дає підстави визначити основну мету навчання комунікативних 

стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

фахівців з машинобудування, яка полягає у формуванні умінь найбільш оптимально 

використовувати систему комунікативних стратегій, а також вербальних та 

невербальних засобів їхньої реалізації у створенні писемних вторинних текстів 

патентної документації (а саме – анотації до патентів, реферати).  

Теоретичне обґрунтування навчання зазначених вище стратегій зумовило 

необхідність виокремлення практичних аспектів цього процесу, що лягло в 

основу авторської методики навчання комунікативних стратегій англомовного 

спілкування у ситуації НДР студентів технічних спеціальностей. Така методика 

передбачає два компоненти змісту навчання: 1) професійно спрямований 

комунікативно-коректний навчальний матеріал, на основі якого студенти 

оволодівають знаннями, мовними навичками, комунікативними стратегіями і 

мовленнєвими вміннями, що є достатніми і необхідними для створення 

анотованих і реферованих текстів патентної документації; 2) мовні знання і 

мовленнєві навички, тобто рівень володіння мовою у навчальних ситуаціях, а 

також комунікативні стратегії і мовленнєві вміння, необхідні для створення 
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зазначених вище текстів, тобто використання мови в професійно спрямованих 

ситуаціях науково-дослідного спілкування фахівців науково-технічної галузі. 

Відповідно до поставленої мети окреслено зміст навчання комунікативних 

стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

фахівців з машинобудування: студенти повинні оволодіти такими групами 

стратегій: а) стратегії розуміння тексту (серед яких виділяємо пропозиційні 

стратегії, стратегії локальної когерентності, стратегії використання знань і 

макростратегії); б) стратегії оцінювання і присвоєння інформації; в) стратегії 

створення вторинного тексту (стратегії смислового згортання тексту, стратегії 

зв'язного формування думки в межах абзацу та стратегії зв'язності абзаців у 

межах цілісного тексту); для успішного використання стратегій у писемному 

мовленні студенти повинні оволодіти мовленнєвими навичками та вміннями. 

Запропонована методика передбачає три етапи навчального процесу 

(підготовчий, когнітивно-комунікативний і комунікативний), методи, прийоми 

навчання та спеціально розроблену підсистему вправ. 

При доборі навчального матеріалу для навчання студентів на основі 

передбаченої зазначеною вище методикою підсистеми вправ слід враховувати: 

обґрунтованість добору конкретного матеріалу із всього спектру наявної 

інформації, тобто розробку відповідних критеріїв добору навчального матеріалу, 

роль відібраного матеріалу у вирішенні проблем міжпредметного характеру, а 

також у майбутній професійній діяльності, частотність/можливість використання 

навчального матеріалу в навчальній і професійній діяльностях. Аналіз науково-

методичної літератури з вивчення означеної проблеми уможливив визначення 

відповідних критеріїв добору текстів патентних документів для розробки системи 

вправ (автентичність, сучасність, інформативність, професійно-профільну 

спрямованість, лінгвістичну доступність, предметну зв’язність текстів, смислову 

завершеність, наявність екстралінгвальних опор, обсяг), а також критерії добору 

лексичного (тематичної продуктивності та частотності) та граматичного 

(частотності) матеріалу. 
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У запропонованій  методиці провідним методом навчання комунікативних 

стратегій створення анотацій та рефератів патентів є проблемно-пошуковий, 

оскільки він найбільш адекватно стимулює когнітивно-комунікативні аспекти 

мисленнєвої діяльності студентів, необхідність у навчанні стратегій розуміння 

прочитаних первинних текстів патентної документації та створення їхніх 

вторинних відповідників. 

На підставі взятої за основу в дослідженні теорії рівневого розвитку 

мислення Б. Блума в дисертації запропоновано триступеневу організацію 

виконання письмових завдань: 1) підготовка (pre-writing), що передбачає 

дослідження оригіналу тексту патенту, заповнення прогалин у знанні предмету 

тексту, вивчення відповідних термінів і знаходження їхніх відповідників рідною 

мовою, вивчення рисунків, фігур креслеників, графіків, схем, таблиць та ін., 

наявних у патентному описі, тощо; 2) виконання реферату чи анотації (while-

writing), під час якого використовуються описані вище стратегії продукування 

вторинного тексту; 3) підсумковий ступінь (post-writing), на якому здійснюється 

обмін роботами між студентами з подальшим їхнім обговоренням, оцінюванням 

педагогом і самими студентами, рефлексія, інтеграція створених робіт у подальшу 

професійну діяльність відповідно до контексту заняття. 

Під час розробки підсистеми вправ для навчання комунікативних стратегій 

створення текстів патентної документації відповідно до мети та завдань 

дослідження і його концептуальної методології засадничими були такі 

положення: 1) мовленнєва спрямованість визначається видом мовленнєвої 

діяльності, і на кожному з виділених нами етапів навчання (підготовчому, 

когнітивно-комунікативному та комунікативному) існує певна пропозиція і 

розподіл кількості вправ відповідно до цілей і завдань етапу; 2) формування 

навичок, стратегій і вмінь відбувається поетапно, чим власне і зумовлений вибір 

трьох етапів навчального процесу; 3) функціональна циклічність системи 

передбачає співвідношення видів вправ у рамках кожного циклу, що може 

змінюватися відповідно до поставленої мети навчання, рівня складності мовного 

матеріалу, що вивчається; можливе упущення окремих видів вправ, однак 
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загальна послідовність виконання вправ і завдань у системі, що відповідають 

етапам формування і розвитку мовних навичок, комунікативних стратегій і 

мовленнєвих умінь, зберігаються; 4) підготовленість студентів як в мовному 

аспекті, так і в плані професіоналізації уможливлює високий рівень мотивації до 

виконання ними вправи чи завдання; 5) можливість самоконтролю з боку 

студентів при виконанні мовних вправ, тобто наявність зразка виконання або 

ключа до вправи; 6) формування вмінь самостійної роботи студентів в 

опрацюванні іншомовної літератури за спеціальністю шляхом постановки 

вичерпних і достатніх завдань у формі зрозумілих і логічних інструкцій 

мовленнєвих завдань. 

Дотримання зазначених вище положень і врахування зроблених попередньо 

висновків й узагальнень дало змогу розробити систему прав, що є системою вправ 

нижчого порядку, яка субординується із загальною системою вправ формування 

іншомовної компетентності у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Така 

система реалізується у три етапи, на кожному з яких зміст вправ визначається 

компонентом комунікативної компетентності студента, що підлягає формуванню. 

Відповідно, виділяємо три типи вправ залежно від специфіки комунікативних 

стратегій, що є необхідними для досягнення загальної мети навчання. Вправи 

першого типу (мовні) розміщені на нижній сходинці ієрархії у системі і 

призначені для цілеспрямованої активізації мовного матеріалу, результатом якої 

повинні бути сформовані навички оперування лексичним і граматичним 

матеріалом (тобто лінгвістичною компетентністю). Вправи другого типу (вправи і 

завдання у підготовці до мовлення) знаходяться на вищій сходинці ієрархії і 

передбачають нерегульовану активізацію засвоєного під час виконання вправ 

першого типу мовного матеріалу в умовах опрацювання первинного тексту й 

спрямовані на формування комунікативних стратегій розуміння науково-технічної 

патентної документації (тобто часткове формування стратегічної компетентності). 

На найвищому рівні ієрархії знаходиться третій тип вправ – мовленнєві завдання, 

виконання яких забезпечує формування комунікативних стратегій продукування 

вторинного англомовного тексту, тобто формування писемно-мовленнєвих умінь 
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створення реферату та анотації патентних документів (тобто завершується 

формування стратегічної компетентності разом із соціокультурною і дискурсною 

через врахування соціально-етикетних ознак оформлення патентів і лінгвальних 

особливостей науково-технічного дискурсу патентних документів). 

Результати другого розділу опубліковано в роботах [198; 199; 200; 201; 203; 

204]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ 

НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПИСЕМНОГО 

АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У СИТУАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ МАЙБУТНІХ МАШИНОБУДІВНИКІВ 

 

У розділі подається опис організації і проведення методичного 

експерименту, а саме, розвиток гіпотези дослідження, організація та проведення 

передекспериментального і післяекспериментального зрізів, дається оцінка 

отриманих експериментальних даних, зазначається загальний план 

експериментального навчання, представлено результати експерименту. 

Представимо поетапно процес експериментального дослідження, що 

ґрунтується на отриманих теоретичних даних. 

 

3.1. Організація та етапи проведення експериментального дослідження 

 

Експериментальне дослідження проводилося у період з 2008 по 2012 рік на 

базі кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 факультету 

лінгвістики НТУУ «КПІ» і здійснювалося у чотири взаємопов’язані етапи. 

На першому етапі (пошуковому) (2008–2009 рр.) було вивчено і 

проаналізовано наукову літературу за темою дослідження, визначено його 

методологічну та теоретичну основи. На даному етапі було проведено аналіз 

ситуацій НДР студентів технічних спеціальностей, були розглянуті засади 

міждисциплінарного навчання в університеті дослідницького типу, проведено 

дослідження сучасних методів навчання писемного професійно орієнтованого 

мовлення у вітчизняній і зарубіжній методиках. У процесі аналізу були 

виокремлені типові комунікативні наміри студентів у ситуації їхньої НДР, 

встановлені раціональні прийоми та методи писемного професіонально 

спрямованого спілкування, а також виявлені певні недоліки навчання в аспекті 

сучасних вимог до навчання іноземної мови професійного спрямування.  
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На другому (орієнтовно-константувальному) етапі (2009–2010 рр.) були 

сформульовані мета, гіпотеза та завдання дослідження, проведено 

лінгвостилістичний аналіз текстів патентної документації, а також поглиблювався 

теоретичний аналіз теми, що досліджується. На цьому етапі були виокремлені 

переваги використання текстів патентної документації у навчанні писемного 

мовлення студентів технічних спеціальностей, була розроблена методика 

навчання комунікативних стратегій, обґрунтована підсистема вправ для навчання 

комунікативних стратегій у створені текстів патентної документації, яка була 

апробована у мультимедійному навчальному курсі для роботи з текстами патентів 

студентами четвертого курсу ІХФ НТУУ «КПІ», був проведений попередній добір 

експериментальних матеріалів. 

На третьому (формувальному) етапі (2010–2011 рр.) здійснювалося 

коригування експериментальних матеріалів; розроблені критерії оцінки 

сформованості комунікативних стратегій, на основі яких складені спеціальні 

завдання для перевірки ефективності запропонованої методики в 

післяекспериментальному зрізі. Перевірялася обґрунтованість і достовірність 

висунутих положень, велася робота по завершенню мультимедійного навчального 

курсу з навчання студентів роботи з англомовними текстами патентів. Проведено 

експериментальну перевірку розробленої методики навчання комунікативних 

стратегій вторинних текстів анотації і реферату як вторинних текстів патентної 

документації. 

На четвертому (інтерпретаційному) етапі (2011–2012 рр.) Проаналізовано 

результати післяекспериментального зрізу, які, з одного боку, підтвердили 

правильність розробленої методики, а з іншого боку, виявили резервні 

можливості її удосконалення за рахунок збільшення порівняльного аналізу 

експериментального навчання за двома моделями запропонованої методики. Крім 

того була здійснена масова апробація запропонованої методики з метою 

остаточного підтвердження висунутої гіпотези. Крім того, систематизувалися й 

узагальнювалися результати дослідження як у теоретичному, так і в практичному 

напрямах. Оцінювалася ефективність створеного мультимедійного навчального 
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курсу, проводилася літературна обробка дисертації. На підставі всебічного 

аналізу результатів методичного експерименту було укладено методичні 

рекомендації щодо навчання комунікативних стратегій англомовного письмового 

спілкування. 

Відомо, що експеримент як один із методів наукового пізнання є 

невід’ємним елементом теоретичного дослідження, який базується на ретельному 

вивченні всіх варіантів явища, що досліджується, за умови зіставлення усіх інших 

факторів (кількості навчальних годин, рівня володіння мовою тощо) [4]. 

Розглянемо детальніше кожен з етапів експериментального дослідження. 

При підготовці до проведення методичного експерименту ми керувалися 

основними положеннями теорії і методики проведення експериментальних 

досліджень [63; 70; 148; 213; 214; 215]. 

Слідом за П. Б. Гурвичем під методичним експериментом ми розуміємо 

організовану для вирішення методичної проблеми спільну діяльність учасників 

експерименту та експериментатора. Невід'ємними ознаками експерименту є точна 

обмеженість у часі (початок і кінець), наявність заздалегідь сформульованих 

гіпотез, план і організаційна структура, що відповідають висунутим гіпотезам, 

можливість ізольованого врахування методичного впливу фактора, що 

досліджується, вимірювання початкового й завершального станів релевантних для 

проблеми дослідження знань, навичок і вмінь учасників експерименту за 

критеріями, які повинні відповідати специфіці проблеми, що розглядається, а 

також меті експерименту [63, с. 40]. 

Спираючись на думку М. В. Ляховицького, вважаємо, що експериментальна 

перевірка запропонованої підсистеми вправ для навчання комунікативних 

стратегій у створені текстів патентної документації складається з наступних фаз: 

1) фаза організації експерименту (включає найважливіший компонент – розробку 

та формулювання гіпотези); 2) фаза реалізації експерименту (стосується реалізації 

ідей, що входять до гіпотези); 3) фаза констатації отриманих даних (репрезентує 

оброблені результати і висновки); 4) фаза інтерпретації отриманих даних 

(уможливлює укладання відповідних методичних рекомендацій) [127, с. 15]. 
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Базуючись на визначенні, даному М. В. Ляховицьким, у подальшому під 

експериментом матимемо на увазі «такий метод дослідного пізнання 

закономірних зв’язків процесу навчання іноземної мови, при якому зв’язки, що 

вивчаються, окремих елементів навчального процесу варіюються в умовах, що 

враховуються, і де об’єктом є процес навчання іноземної мови в його загальних і 

часткових проявах» [115, с. 43]. 

Експериментальна перевірка розробленої методики навчання 

комунікативних стратегій продукування професійно спрямованого англомовного 

писемного мовлення на завершальному етапі технічного ВНЗ, услід за 

О. І. Бондарчук, була проведена в три етапи: 1) підготовчий етап; 2) власне 

експериментальний етап; 3) інтерпретаційний етап [23, с. 52–55]. 

Розглянемо перший етап експериментальної перевірки – етап підготовки 

експерименту. У ході даного етапу важливе місце, як відомо, посідає розробка 

гіпотези, яка, згідно з В. А. Бухбіндером, проводиться відповідно до трьох етапів 

її розвитку, а саме: 

1) зародження гіпотези; 

2) формулювання основного положення гіпотези та її наслідків; 

3) перевірка опрацьованих наслідків на основі співставлення з даними 

експерименту та спостереження [33]. 

Зупинимося детальніше на кожному з вищенаведених етапів розвитку 

гіпотези. Як було визначено, першим етапом є зародження гіпотези, яке в свою 

чергу, також розподілялося на певні етапи. До першого етапу зародження гіпотези 

відноситься аналіз наукової, науково-методичної літератури з навчання 

професійно спрямованої англомовної письмової комунікації у технічному ВНЗ, а 

також створення вибірки текстів (200 текстів) за тематикою НДР студентів 

завершального етапу технічного ВНЗ шляхом добору автентичного текстового 

матеріалу з описів винаходу патентних відомств США, Великої Британії, Ірландії 

та інших англомовних країн за певними методичними критеріями, що детально 

описані у підрозділі 2.1. 
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Аналіз наукової і науково-методичної літератури зумовив висновок, що на 

даний момент не існує науково обґрунтованої методики навчання комунікативних 

стратегій продукування вторинних текстів патентної документації на 

завершальному етапі в технічному ВНЗ. На цьому етапі було сформульовано 

наступну гіпотезу дослідження: навчання комунікативних стратегій професійно 

спрямованого писемного мовлення на основі автентичних текстів патентних 

описів повинно бути обов’язковим складником загального навчального процесу 

на завершальному етапі навчання студентів-бакалаврів технічних спеціальностей, 

що обумовлено вимогою професійною спрямованістю навчання. 

Розглянемо другий етап розвитку гіпотези. На підставі узагальнення 

теоретичних передумов проведеного дослідження та аналізу розробленої та 

апробованої у мультимедійному навчальному курсі підсистеми вправ, нами було 

сформульовано такий остаточний варіант робочої гіпотези – навчання 

майбутніх фахівців продукування вторинних тестів патентної документації буде 

ефективнішим за наступних умов: 

− науково-обґрунтованого добору навчального матеріалу, а саме, текстів 

патентної документації з тематики «Машинобудування»; 

− укладання методичної типології комунікативних стратегій (стратегії 

розуміння тексту, стратегії оцінювання і присвоєння інформації, а також 

стратегії створення вторинного тексту); 

− використання спеціально розробленої підсистеми вправ для формування 

комунікативних стратегій у створенні вторинних текстів. 

Виходячи із сформульованої гіпотези, можна передбачити такі наслідки: 

− після завершення циклу експериментального навчання студенти 

досягнуть достатнього для англомовного письмового спілкування у 

типових професійних ситуаціях рівня умінь письма незалежного 

користувача В2 або В2+, визначеного програмою мінімально 

сприйнятливим РВМ для бакалавра [242, с. 3]. 
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− ефективність навчання комунікативних стратегій значною мірою 

залежить від кількості годин, які відводяться на аудиторну та 

позааудиторну самостійну роботу; 

− після завершення циклу експериментального навчання студенти 

матимуть чітке уявлення щодо композиційної структури описів патентів 

до винаходу, володітимуть уміннями продукування вторинних текстів. 

В експериментальному навчанні неварійованою умовою виступали: 

1) кількість студентів у групах; 

2) гендерне наповнення у групах; 

3) рівень навченості студентів; 

4) експериментатор, автор цього дослідження; 

5) завдання для проведення до- і післяекспериментальних зрізів; 

6) мультимедійний навчальний курс; 

7) тривалість експериментального навчання 

8) критерії оцінювання. 

Варійованою умовою експерименту було визначено питому вагу вправ 

когнітивно-комунікативного етапу. 

Для експериментального дослідження були сформовані експериментальні та 

контрольні групи, які навчалися за двома варіантами методики на основі 

розробленої підсистеми вправ. 

В експериментальних групах ЕГ-1 і ЕГ-2 на вправи підготовчого етапу, до 

яких входили мовні вправи для формування лінгвістичної компетентності, а саме 

групи вправ для формування мовленнєвих навичок і вправи когнітивно-

комунікативного етапу для формування стратегічної компетентності – група 

вправ для формування комунікативних стратегій розуміння інформації 

первинного тексту, відводилося 14 % часу експериментального навчання. На 

другий, когнітивно-комунікативний, етап, основним завданням якого було 

формування стратегічної компетентності, було виділено 46  % часу 

експериментального навчання. На останньому, третьому, комунікативному етапі, 
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присвяченому продукуванню вторинних текстів, витрачалося 40 % загального 

часу експериментального навчання. 

Етапи в контрольних групах КГ-1 та КГ-2 мали тотожні назви та призначення. 

На вправи таких же типів підготовчого етапу було відведено 30 % часу 

експериментального навчання. На другому, когнітивно-комунікативному, етапі 

відводилося 30 % часу. Третій, комунікативний, етап у часовому співвідношенні 

був тотожним і також складав 40 % часу експериментального навчання. Зазначене 

проілюстровано в табл. 3.1.1. 

Таблиця 3.1.1 

Часове співвідношення етапів у контрольних та експериментальних 

групах 

Етапи Контрольні групи Експериментальні групи 

Підготовчий 30 % 14 % 

Когнітивно-

комунікативний 

30 % 46 % 

Комунікативний 40 % 40 % 

  

Аргументація варійованої умови полягає у тому, що питома вага вправ 

першого етапу запланована на позааудиторну самостійну роботу, зважаючи на 

той факт, що лексичні та граматичні навички у студентів завершального етапу 

бакалаврату вже сформовані, проте вони потребують свого уточнення щодо 

специфіки патентної інформації. Перевірка варійованої умови здійснювалася 

шляхом експериментального навчання за двома розробленими нами варіантами 

методики А і Б. 

Виходячи з класифікації П. Б. Гурвича, наш методичний експеримент 

характеризувався як базовий, природний, вертикально-горизонтальний [63]. 

Вертикальний характер експерименту передбачав виявлення ефективності 

розробленої методики навчання комунікативних стратегій писемного 

англомовного спілкування студентів технічних спеціальностей – порівнювалися 

уміння студентів створювати вторинні тексти до та після навчання. 
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Горизонтальний характер експерименту полягав у порівнянні двох варіантів 

методики (варіанти методики А і Б) навчання комунікативних стратегій 

професійно спрямованого англомовного спілкування. 

Відповідно до висунутої гіпотези і визначення завдань експерименту 

об’єктом експериментального навчання було визначено процес навчання 

комунікативних стратегій писемного англомовного спілкування у ситуації НДР 

студентів технічних спеціальностей. 

Визначивши гіпотезу, ймовірні наслідки й об’єкт експериментального 

навчання, перейдемо до формулювання його мети. Оскільки «цілі і завдання 

диктуються умовами гіпотези та випливають з неї» [214, с. 23], мета 

експерименту полягала в перевірці ефективності розробленої методики у 

природних умовах навчання у технічному ВНЗ, порівнюючи два способи 

організації процесу навчання комунікативних стратегії писемного мовлення і 

визначенні найбільш ефективного. 

Відомо, що необхідною умовою досягнення успішних результатів у 

навчанні є науково обґрунтована система оцінювання рівня сформованості 

мовленнєвих навичок письма і розвитку вмінь писемного мовлення. До того ж, 

критерії оцінювання іншомовних умінь мають бути достатніми для визначення 

якості і ступеня сформованості того чи іншого вміння і повинні вимірюватися 

певними показниками, що підлягають формалізації [25]. 

Необхідною умовою досягнення успішних результатів у навчанні є науково 

обґрунтована система оцінювання рівня сформованості мовленнєвих навичок 

письма і розвитку вмінь писемного мовлення. До того ж, критерії оцінювання 

іншомовних умінь мають бути достатніми для визначення якості і ступеня 

сформованості того чи іншого вміння і повинні вимірюватися певними 

показниками, що підлягають формалізації [25]. У науковій і науково-методичній 

літературі представлено різноманітні класифікації критеріїв оцінювання 

вищезазначених навичок і умінь, які відображають ключові моменти оцінювання 

письмової роботи. 
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Критерії оцінювання іншомовних умінь мають бути науково 

обґрунтованими. Так, у дослідженні російських методистів Н. Д. Гальскової і 

Н. І. Гез знаходимо визначення таких показників рівня сформованості вміння 

письма: 

- успішність здійснення повідомлення у письмовій формі; 

- якість змісту письмового тексту, що продукується; 

- якість мовної сторони письмового тексту; 

- ступінь самостійності у виконанні письмових завдань [48]. 

Автори зазначеного дослідження наголошують на тому, що успішність 

здійснення повідомлення у письмовій формі залежить від таких складників, як: 

- різноманітність ситуацій, у рамках яких створюється письмовий текст; 

- наявність комунікативного наміру; 

- здатність обирати мовні засоби залежно від мовного задуму й ситуації. 

На думку Н. Д. Гальскової і Н. І. Гез, на якість змісту письмового 

висловлювання впливають: 

- різноманітність тематики; 

- кількість фактів, що передаються; 

- рівень мовної складності; 

- різноманітність речень і мовленнєвих формул; 

- обсяг письмового тексту. 

Автори дослідження вбачають якість мовної сторони у таких складників, як: 

- правильність мовних засобів і точність інформації, що відбивається у 

письмовому тексті; 

- ступінь відповідності мовних засобів письма стилістичним нормам. 

Під ступенем самостійності автори розуміють: 

- упевненість щодо використання мовних засобів при складанні письмового 

тексту; 

- відсутність повтору в розв’язанні комунікативного завдання або 

необхідності корегування тексту; 

- відсутність потреби в допомозі. 
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До критеріїв оцінювання письмових робіт Н. Д. Гальскова і Н. І. Гез 

відносять критерій відповідності змісту вторинного тексту тексту оригіналу 

(якщо йдеться про письмовий текст, складений при опорі на друкований текст або 

текст, який сприймається на слух) [48]. 

Вітчизняними та іноземними дослідниками були запропоновані різноманітні 

критерії оцінювання письмових робіт студентів мовних і немовних ВНЗ, серед 

яких найважливішими вважаються: розкриття авторської ідеї, організація тексту, 

мовна коректність і пунктуація. 

Так, під час інтерактивного навчання майбутніх фахівців з інформаційної 

безпеки О. С. Синекоп обґрунтувала та розробила критерії оцінки рівня 

сформованості вмінь у створенні наукового проблемно-тематичного 

повідомлення: 

- якість представлення інформації, яка характеризується актуальністю ідеї, 

організацією змісту (текстовою композицією, ясністю викладення 

інформації, зв’язністю і цілісністю) тексту; 

- мовна коректність, яка дозволяє оцінити добір мовних засобів і грамотну 

презентацію власних думок, орфографічне правильне написання слів, 

коректне пунктуаційне оформлення тексту і бібліографії; 

- оформлення наукового проблемно-тематичного повідомлення, яке 

складається з обсягу наукового проблемно-тематичного повідомлення 

1800 слів, чіткості малюнків, таблиць і назв, адекватності посилань у 

роботі й оформленні літератури, наявності гіперпосилань [167]. 

Вважаємо за доречне згадати й дослідження Н. В. Горобченко щодо навчання 

майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення, у якому було 

обґрунтовано і розроблено критерій оцінки рівня сформованості навичок і 

розвитку вмінь у створенні дискурсу-опису/розповіді німецькою мовою. 

Оцінюючи роботи студентів, авторка використовувала таки критерії: 

- змістова цілісність тексту, яка характеризується відповідністю 

висловлювання ситуації спілкування, чітким виділенням основного в 
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тексті, відповідністю теми висловлювання вибору функціонально-

смислового типу тексту; 

- комунікативна цілісність тексту, під якою розуміється адекватні способи 

розвитку тези, викладу думок й організації текстового матеріалу; 

- структурна цілісність тексту, яка характеризується доцільним 

використанням адекватних засобів зв’язку в тексті [55]. 

Німецькими освітянами І. Бьотхером і М. Бекер-Мроцеком були 

запропоновані дванадцять критеріїв, за допомогою яких можна охарактеризувати 

чотири основних параметри (мова, зміст, структура і процес написання), які 

стосуються тексту. До параметру «мова» дослідники віднесли такі критерії: 

правильність письма (правопис, словотвір, синтаксичну правильність побудови 

речення і мовну доречність). Стосовно параметру «зміст» запропоновані такі 

критерії: загальна ідея, обсяг, релевантність, креативність. Параметр «структура» 

охоплює такі критерії: структура тексту, відповідність обраному жанру писемного 

висловлювання. Останній параметр «процес написання» оцінювався за 

критеріями, які є дидактично вагомими для процесу письма: планування, 

наявність логіки й алгоритму письмового висловлювання [229, с. 53–55]. 

У дослідженні німецького вченого Ф. –Й. Пайгубера знаходимо чотири 

основних параметри для оцінювання письмового тексту: зміст, структура, мова 

та процес написання [263, с. 33–40]. 

Цілком слушною видається пропозиція І. Бьотхера і М. Бекер-Мроцека 

розглядати критерії оцінювання для різних текстів окремо, залежно від їхньої 

комунікативної функції [229]. Автори виокремлюють наступні типи текстів: 

1) орієнтовані на того, хто пише; 2) орієнтовані на читача; 3) тексти, які 

інформують. 

На важливості досягнення комунікативної мети того, хто пише, також 

наголошують інші вчені [172, с. 152; 187; 227]. 

У дослідженні колективу авторів [247] виокремлюються наступні критерії 

оцінювання письмового продукту: 

− лексика; 
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− структура; 

− організація; 

− зміст; 

− механіка. 

Відомий британський дослідник у галузі письма К. Триббл пропонує такі 

критерії оцінювання письмових висловлювань:  

− зміст; 

− організація тексту; 

− вокабуляр; 

− граматична правильність; 

− відповідна орфографія; 

− пунктуація [274, с. 130–131]. 

Дж. M. Рейд у своєму дослідженні зосереджується на наступних критеріях 

оцінювання письма: 

− зміст; 

− організація тексту; 

− стиль; 

− правильність [267, с. 246–247]. 

У дослідженні британки T. Хедж наголошується на чотирьох базових 

критеріях: 

− правильність; 

− відповідність; 

− зміст; 

− складність тексту. 

Важливим, на нашу думку, виявляється те, що наведені вище критерії, 

враховують рівні сформованих навичок і розвинених умінь відповідно до різних 

рівнів володіння (basic, intermediate, advanced levels) [245, с. 146–147]. 

Дослідники С. Г. Дональд і П. E. Ніл зосереджуються на таких критеріях: 

− структура; 

− точність і розуміння матеріалу, сконцентрованість на проблемі; 
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− висвітлення проблеми; 

− прозорість аргументації; 

− представлення інформації [238, с. 156]. 

Відтак, наведені вище класифікації критеріїв віддзеркалюють ключові 

моменти оцінювання письмової роботи. Проаналізувавши їх, ми доходимо 

висновку, що у кожній класифікації обов'язковими компонентами є організація 

тексту та зміст. Колектив авторів [247] виокремлює останні як окремі 

компоненти.  

Науковці С. Г. Дональд і П. E. Ніл [238], надаючи більше уваги оцінці 

інформації тексту, виділяють в окремий критерій «структура», що передбачає 

організацію матеріалу, логічність його викладення, мету і висновки, точність 

розуміння проблеми, висвітлення проблематики й прозорість аргументації. 

Що стосується таких складників як граматика, лексика і пунктуація, колектив 

авторів [247] пропонує оцінювати окремо лексику, граматику і пунктуацію. 

Дж. M. Рейд [267] виносить на розгляд стиль, включаючи лексику, і правильність, 

що об'єднує граматику і пунктуацію. Науковці С. Г. Дональд і П. E. Ніл [238] 

об'єднують такі складники як лексика, граматика, пунктуація під іншою назвою 

«presentation». 

Дослідниця Д. Фрайд-Бут наголошує на таких критеріях оцінювання 

письмових висловлювань: 

− зміст (content); 

− організація і засоби зв’язності (organisation and cohesion); 

− точність у використанні структур і вокабуляру (accuracy in the use of 

structures and vocabulary); 

− регістр і формат (register and format); 

− усвідомлення ролі автора (awareness of role of writer); 

− усвідомлення ролі читача (awareness of role of reader) [244, с. 13]. 

Проаналізуємо критерії оцінювання письмових робіт, які є обов’язковим 

складником державних і міжнародних іспитів з іноземної мови. До критеріїв 

оцінювання тестового письмового завдання з розгорнутою відповіддю (власного 
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висловлювання) Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників 

середніх загальноосвітніх шкіл України відносяться: змістове наповнення, 

структура тексту та зв’язність (наявність з’єднувальних елементів у тексті, 

відповідність письмового висловлення заданому формату), використання лексики 

(лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом), використання 

граматики (морфологія, синтаксис і орфографія). Схожий набір критеріїв 

оцінювання тестового письмового завдання має «Единый государственный 

экзамен» (ЕГЭ), який використовується у закладах Російської Федерації. 

Випускник середньої школи повинен продукувати письмове висловлювання з 

елементами міркування (завдання 40 є завданням високого рівня). Це завдання 

оцінюється за п'ятьма критеріями: точність і повнота виконання поставленої 

комунікативної задачі (зміст), структурна організація тексту, лексична 

різноманітність і лексична грамотність, граматична грамотність, орфографія і 

пунктуація [39]. 

Аналізуючи критерії і шкали оцінювання письмового завдання іспиту IELTS, 

Г. Бріджіс і С. Шоу зосереджують увагу на таких критеріях: 

− досягнення мети, відповідність завданню (task achievement – Task 1 / 

task response – Task 2); 

− засоби зв’язності (coherence and cohesion); 

− лексичний матеріал (lexical resource); 

− діапазон граматики та точність (grammatical range and accuracy) [230]. 

Виходячи з усього наведеного вище, виокремимо критерії сформованості 

комунікативних стратегій англомовного писемного спілкування у студентів 

технічних спеціальностей у ситуації НДР студентів. 

Зважаючи на критерії оцінювання письма, визначені в методичній 

літературі, та враховуючи прагматичну мету навчання комунікативних стратегій 

писемного мовлення на основі текстів патентної документації на завершального 

етапі ВНЗ, а також враховуючи рекомендації Ради Європи, в яких оптимальною 

кількістю критеріїв для тестування певних умінь визначено чотири-п'ять, 
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максимумом є сім [236, с. 193], нами було обрано чотири основні (якісні) і два 

допоміжні (кількісні) критерії. 

До основних (якісних) критеріїв відносяться: досягнення комунікативної 

мети; фахова відповідність, зв’язність і логічність, правильність мовного 

оформлення. До допоміжних (кількісних) критеріїв відносимо: різноманітність 

мовленнєвих засобів та розгорнутість опису. 

З метою перевірки розробленої методики було проведено експеримент, який 

був складовим елементом природного навчального процесу на четвертому курсі 

технічного ВНЗ. 

У ході експерименту нами вирішувалися наступні завдання: 

− визначити кількість навчального часу, необхідного для включення 

запропонованої системи вправ для навчання комунікативних стратегій 

писемного англомовного спілкування у навчальний процес; 

− оцінити вхідний рівень навичок і вмінь продування вторинних текстів 

патентної документації студентами завершального етапу технічного 

ВНЗ; 

− перевірити номенклатуру вправ для формування визначених 

комунікативних стратегій написання вторинних текстів патентної 

документації; 

− визначити оптимальну кількість вправ, необхідних для формування 

кожної із зазначених стратегій; 

− перевірити готовність студентів завершального етапу технічного ВНЗ 

до роботи з англомовною патентною документацією; 

− перевірити доцільність використання автентичних текстів англомовної 

патентної документації у навчанні написання опису винаходу; 

− визначити мотивуючі та методично доцільні види і форми навчальної 

діяльності для позааудиторної самостійної роботи в межах часу, 

відведеного на самостійну роботу навчальною програмою, які були б 

органічним складником представленої системи вправ. 
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Навчальні матеріали добиралися з урахуванням навчальної програми [242], 

навчальної та робочої навчальної програм кредитного модуля «Англійська мова 

професійно спрямування» для студентів четвертого курсу ІХФ з урахуванням 

вимог галузевих стандартів, а також ОКХ ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

6.050503 «Машинобудування». Експеримент здійснювався із використанням 

завдань, заснованих на лексичному матеріалі відповідно до вимог вищезазначених 

документів, ґрунтуючись на текстах патентної інформації, тематика яких 

відповідала тематиці НДР студентів четвертого курсу ІХФ. 

Лексичний матеріал, що складається із загальнонаукової лексики специфічної 

патентної лексики та термінів галузі «Машинобудування» у кількості 250 

лексичних одиниць у вигляді ізольованих слів, словосполучень, речень у форматі 

мікротекстів і фрагментів автентичних текстів патентної документації (описів 

текстів винаходу до патентів США). Тексти призначалися для їхнього зорового 

сприйняття у якості зразка з наступною перевіркою розуміння прочитаного. 

З метою об'єктивного оцінювання рівня сформованості навичок і розвитку 

умінь продукування вторинних текстів та інтерпретації результатів 

експериментального навчання ми вирішили спиратися на бальну систему 

оцінювання. Нами була умовно визначена максимальна кількість балів (50), яку 

студент може отримати за всіма критеріями та розділили їх на загальну кількість. 

Розглянемо розроблені критерії оцінювання для нашого дослідження і 

схарактеризуємо їх. Відомо, що в професійній письмовій комунікації основним 

завданням є досягнення комунікативної мети, тому вслід за теоретичними 

положеннями В. А. Бухбіндера, Е. П. Шубіна основоположним при оцінюванні 

сформованості комунікативних стратегій у створенні текстів патентної інформації 

ми вважаємо критерій досягнення комунікативної мети, під яким ми розуміємо 

продукування письмового професійно-орієнтованого тексту, який має чіткі 

характеристики опису механізму, машини або процесу із зазначенням ознак 

винаходу. Услід за О. Б. Бігич, В. А. Бухбіндером, Н. К. Скляренко, 

Е. П. Шубіним під досягненням комунікативної мети ми розуміємо сукупність 

таких складників як зв'язність і розгортання теми, яка відрізняє монологічне 
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мовлення від випадкового набору речень і розглядається у двох аспектах – 

психологічному та мовному. У першому випадку йдеться про зв'язність думки, що 

виражається у композиційно-смисловій єдності писемного професійно-

орієнтованого тексту як продукту говоріння, а у другому – про зв'язність 

мовлення, яка передбачає володіння мовними засобами міжфразового зв’язку [126, 

с. 168]. Розвиваючи ідеї основної фрази шляхом уточнення думки, доповнення до 

неї, пояснення, обґрунтування, відбувається подальше розгортання теми 

(повідомлення). 

Оцінювання тексту за критерієм «досягнення комунікативної мети» 

здійснювалося за шкалою: 10 балів – відмінно; 8 балів – добре; 6 балів – 

задовільно; 5 – незадовільно.  

Числову характеристику цього критерію із градацією у балах представлено 

в табл. 3.1.2. 

Таблиця 3.1.2 

Критерій «досягнення комунікативної мети» 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

10 відмінно 

(«5») 

Текст повністю відповідає характеристикам опису 

механізму, машини, хімічного апарату або процесу. 

Основні положення тексту чітко сформульовано і 

висвітлено. Проведено аналіз попереднього рівня 

техніки.  

8 добре 

(«4») 

Текст у цілому відповідає характеристикам опису 

механізму, машини, хімічного апарату або процесу, але 

потребує більшого обґрунтування. Основні положення 

тексту в основному сформульовано і висвітлено. 

Власний внесок автора в технологічну розробку 

потребує більшої аргументації. Проведено аналіз 

попереднього рівня техніки. 
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Таблиця 3.1.2 (продовження) 

6 задовільно 

(«3») 

Текст не повністю відповідає характеристикам опису 

механізму, машини, хімічного апарату або процесу. 

Основні положення тексту чітко сформульовано і 

висвітлено. Власний внесок автора в технологічну 

розробку сформульовано і висвітлено частково. Аналіз 

попереднього рівня техніки проведено недбало. 

5 незадовільно 

(«2») 

Текст не відповідає характеристикам опису механізму, 

машини, хімічного апарату або процесу. Основні 

положення тексту не сформульовано і не висвітлено. 

Власний внесок автора в технологічну розробку не 

сформульовано і не висвітлено. Аналіз попереднього 

рівня техніки відсутній. 

 

Наступний якісний критерій – критерій «фахова відповідність» був 

запозичений нами з роботи Г. В. Кравчук [104, с. 146]. Зазначений критерій 

визначається адекватністю опису продукування англомовного вторинного тексту 

контексту висловлювання, що визначається використанням відповідної фахової 

лексики, галузевої термінології, пов'язаної із майбутньою професійною 

діяльністю студента. Числова значущість зазначеного критерію становить 

10 балів.  

Обчислюємо критерій «фахова відповідність» за формулою:  

К(фв)= К1/К2, де К1 – кількість фраз із коректно вживаною фаховою 

лексикою, К2 – загальна кількість фраз у висловлюванні. Цей критерій охоплює 

такі спектри – знання загальнонаукової, термінологічної і специфічної для 

патентної документації лексики при продукуванні вторинних текстів.  

Градацію цього критерію у балах представлено в табл. 3.1.3 на наступній 

сторінці. 
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Таблиця 3.1.3 

Критерій фахової відповідності 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

10 відмінно 

(«5») 

Доречне вживання професійно орієнтованої лексики – 

вузькоспеціалізованих термінів, термінологічних 

словосполучень і абревіатур. 

8 добре 

(«4») 

У цілому доречне вживання професійно орієнтованої 

лексики – вузькоспеціалізованих термінів, 

термінологічних словосполучень і абревіатур. 

6 задовільно 

(«3») 

Часткове доречне вживання професійно орієнтованої 

лексики – вузькоспеціалізованих термінів, 

термінологічних словосполучень і абревіатур. 

5 незадовільно 

(«2») 

Недоречне вживання професійно орієнтованої лексики 

– вузькоспеціалізованих термінів, термінологічних 

словосполучень і абревіатур. 

 

Подамо шкалу оцінювання за критерієм «фахова відповідність» стосовно 

інтерпретації балів у табл. 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4 

Шкала оцінювання за критерієм «фахова відповідність» 

Розмір коефіцієнту 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Кількість балів 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Висвітлюючи сутність критерію «зв’язність і логічність», услід за 

А. В. Конишевою [99, с. 89], ми розглядаємо зв’язність і логічність 

висловлювання не тільки як здатність студента організовувати письмовий дискурс 

(відповідно до типу тексту), але й подальше розвивати тему, використовуючи 

необхідні засоби зв’язку. Тому для отримання найбільш точних результатів при 

проведенні підсумкового контролю успішності студента (при оцінюванні 
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навчальних досягнень студента), на наш погляд, доцільно використовувати відому 

формулу: 

Ky=n1/m1,  

де n1 – кількість зв’язних висловлювань/абзаців, m1 – загальна кількість 

висловлювань/абзаців. 

Представимо градацію цього критерію у балах у табл. 3.1.5. 

Таблиця 3.1.5 

Критерій «зв’язність і логічність» 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

10 відмінно 

(«5») 

Здатність побудувати зв’язний і цільнооформлений 

текст, повністю і доречно використовувати 

різноманітні граматичні структури і широкий діапазон 

схем зв’язку, продукувати продуманий і 

структурований опис, інтегруючи структурно-

композиційні частини, розвиваючи окремі положення і 

завершуючи відповідними висновками, коректно 

вживати маркери зв’язності та логічності. При цьому 

100–90 % маркерів вжито коректно. 

8 добре 

(«4») 

Здатність з незначними похибками побудувати зв’язний і 

цільнооформлений текст, повністю і доречно 

використовувати різноманітні граматичні структури і 

широкий діапазон схем зв’язку, продукувати продуманий 

і структурований опис, інтегруючи композиційно-

структуровані частини, розвиваючи окремі положення і 

завершуючи відповідними висновками, коректно вживати 

маркери зв’язності і логічності. При цьому 89–75 % 

маркерів вжито коректно. 
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Таблиця 3.1.5 (продовження) 

6 задовільно 

(«3») 

Здатність із значними похибками побудувати зв’язний і 

цільнооформлений текст, повністю і доречно 

використовувати різноманітні граматичні структури і 

широкий діапазон схем зв’язку, продукувати 

продуманий і структурований опис, інтегруючи 

структурно-композиційні частини, розвиваючи окремі 

положення і завершуючи відповідними висновками, 

коректно вживати маркери зв’язності та логічності. 

При цьому 74–60 % маркерів вжито коректно. 

5 незадовільно 

(«2») 

Нездатність побудувати зв’язний і цільнооформлений 

текст, доречно використовувати різноманітні 

граматичні структури і широкий діапазон схем зв’язку, 

продукувати продуманий і структурований опис, 

інтегруючи структурно-композиційні частини, 

розвиваючи окремі положення і завершуючи 

відповідними висновками, коректно вживати маркери 

зв’язності та логічності. При цьому менше 60 % 

маркерів вжито коректно. 

 

Розглянемо четвертий критерій «правильність мовного оформлення». Цей 

критерій дозволяє оцінити лексику, граматику, орфографію і пунктуацію. У 

процесі навчання студент навчається особливостям письма, тому він відносно 

вільно і коректно володіє загальною лексикою, вживає спеціальні терміни 

відповідно до контексту. Градацію цього критерію у балах представлено в табл. 

3.1.6. 
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Таблиця 3.1.6 

Критерій «правильність мовного оформлення» 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

10 відмінно 

(«5») 

Здатність використовувати широкий діапазон загальної 

і спеціальної лексики відповідно до контексту, влучне 

використання термінів, дотримання жанрово-стильових 

особливостей опису технологічної розробки, уникання 

жаргонізмів, сленгу, скорочень, запитань; відповідне 

використання кластерів, абревіації забезпечує гнучкість 

і точність письма. Лексико-граматична правильність в 

основному висока. Наявні похибки не впливають на 

сприймання інформації продукованого тексту. 

Граматичні структури використані коректно. Правила 

пунктуації та орфографія у цілому дотримуються. 

8 добре 

(«4») 

Здатність представити широкий діапазон загальної і 

спеціальної лексики. Спостерігаються незначні 

помилки у використанні термінів, які утруднюють 

розуміння інформації. Наявне часткове недотримання 

жанрово-стильових особливостей опису технологічної 

розробки. Наявні незначні граматичні помилки. 

Орфографічні і пунктуаційні помилки також присутні. 

6 задовільно 

(«3») 

Здатність застосовувати обмежений діапазон лексики 

відповідно до мети. Недостатня лексико-граматична 

правильність. Часті помилки у використанні термінів. 

Спостерігається часте недотримання жанрово-

стильових особливостей опису технологічної розробки. 

Складні структури використані невірно. Граматичні 

помилки зустрічаються часто. Правила пунктуації, 

орфографії часто порушуються. 
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Таблиця 3.1.6 (продовження) 

5 незадовільно 

(«2») 

Використана лексика не стосується жанрово-стильових 

особливостей опису технологічної розробки, терміни 

часто використані помилково. Складні структури 

містять помилки, крім лексичних помилок наявна 

значна кількість граматичних помилок. Численні 

помилки спотворюють належне сприймання 

інформації. Спостерігаються значні помилки у 

пунктуації та орфографії. 

 

Далі розглянемо допоміжні критерії. Під критерієм «різноманітність 

мовленнєвих засобів» ми розуміємо здатність студента варіювати і 

трансформувати різні мовленнєві засоби спілкування згідно з власними 

комунікативними цілями. 

Зважаючи на те, що текстам патентних описів властиве явище синонімії, 

критерій різноманітності мовних засобів є одним з допоміжних. Наприклад, для 

терміна «недолік», стосовно патентів, існує багато синонімів – disadvantage, 

deficiency, default, drawback, failure, minus тощо. Крім того, засоби когезії також 

мають синонімічні засоби вираження. Критерій різноманітності мовних засобів, 

допомагає чіткіше визначити рівні сформованості писемної компетентності. 

Градацію цього критерію у балах представлено в табл. 3.1.7. 

Таблиця 3.1.7 

Критерій «різноманітність мовленнєвих засобів» 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

5 Відмінно 

(«5») 

Здатність точної передачі найтонших відтінків 

значення з використанням синонімії, перефразування 

тощо. Здатність розставляти акценти, виділяти та 

уникати двозначності. Демонструвати відмінні знання 

лексики, специфічної для опису технологічної 

розробки. 
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Таблиця 3.1.7 (продовження) 

4 добре 

(«4») 

Здатність добре передавати відтінки значення, 

використовуючи адекватні мовленнєві засоби і 

долаючи важкі місця шляхом перефразування. Загалом 

може розставляти акценти, виділяти та уникати 

двозначності. Демонструвати гарні знання лексики, 

специфічної для опису технологічної розробки. 

3 задовільно 

(«3») 

Не завжди може передавати відтінки значення, 

підбираючи досить адекватне формулювання 

мовленнєвих засобів без надто помітних пошуків. 

Здатність варіювати формулювання для уникнення 

частих повторів, проте лексичні помилки можуть 

спричинити невпевненість та інакомислення. Здатність 

демонструвати достатні знання лексики, специфічної 

для опису технологічної розробки. 

2 незадовільно 

(«2») 

Неспроможність передавати відтінки значення, 

оскільки через лексичну обмеженість має труднощі при 

формулюванні мовленнєвих засобів. Здатність з 

певною хезитацією і невпевненістю розставляти 

акценти. Наявність недостатніх знань лексики, 

специфічної для опису технологічної розробки. 

 

Розглянемо останній критерій «розгорнутість опису». Цей критерій, як і 

попередній, є допоміжним і запобігає як надмірній деталізації, так і еліптичності 

продукованого тексту.  

Градацію цього критерію у балах представлено у табл. 3.1.8 на наступній 

сторінці. 
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Таблиця 3.1.8 

Критерій «розгорнутість опису» 

Ба-

ли 

Оцінка Дескриптор 

5 відмінно 

(«5») 

Повно описано всі структурні частини патенту. 

Інформація вторинного тексту повно і детально 

репрезентує зміст тексту технологічної розробки. 

4 добре 

(«4») 

У цілому описано всі структурні частини патенту. 

Інформація вторинного тексту здебільшого репрезентує 

зміст тексту технологічної розробки. 

3 задовільно 

(«3») 

Відображено не всі структурні частини патенту. 

Інформація вторинного тексту повно і детально 

репрезентує зміст тексту технологічної розробки. 

2 не задовільно 

(«2») 

Відсутні важливі структурні частини патенту. 

Інформація вторинного тексту не збігається зі змістом 

тексту технологічної розробки. 

 

З метою об'єктивної оцінки рівня розвитку навичок й умінь англомовного 

писемного мовлення, а у подальшому і результатів експериментального навчання, 

ми вирішили спиратися на бальну систему оцінювання. Нами була умовно 

визначена максимальна кількість (50) балів, яку студент-бакалавр може отримати 

за всіма критеріями. 

Розглянуті критерії «досягнення комунікативної мети», «фахова 

відповідність», «зв’язність і логічність», «правильність мовного оформлення», 

«різноманітність мовленнєвих засобів» і «розгорнутість опису») дозволяють 

адекватно оцінити опис вторинного тексту – визначити та оцінити рівень 

сформованості навичок і розвитку відповідних умінь продукування опису 

технологічної розробки. 

Отже, окреслення об'єкту, завдань, експериментального матеріалу, гіпотези, 

неварійованих і варійованих величин, а також визначення фаз проведення 
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методичного експерименту та критеріїв оцінювання опису технологічної розробки 

дозволяють перейти до опису реалізації і перебігу експериментального навчання 

продукування вторинних текстів англомовної патентної документації майбутніх 

фахівців з машинобудування та інтерпретації його результатів. 

 

3.2. Реалізація експериментального навчання продукування англомовного 

вторинного тексту патентної документації 

 

Експеримент проводився у НТУУ «КПІ» на базі інженерно-хімічного 

факультету (ІХФ) у чотирьох групах четвертого курсу. Експериментальні групи 

ЕГ-1 − 15 студентів, ЕГ-2 − 15 студентів та контрольні групи КГ-1 − 15 студентів і 

КГ-2 − 15 студентів) із загальною кількістю студентів 60 у навчальному семестрі з 

вересня по грудень 2011 р. 

Експеримент охоплював три етапи (передекспериментальний, 

експериментальний та післяекспериментальний), кожен з яких мав цільове 

призначення. 

На передекспериментальному етапі ми ставили за мету з'ясувати рівень 

сформованості писемномовленнєвих навичок і розвитку вмінь створення опису 

технологічної розробки. 

Експериментальний етап передбачав виконання таких завдань: з'ясувати 

ефективність методики навчання комунікативних стратегій продукування 

вторинних текстів патентної документації за двома варіантами методики; та 

перевірити ефективність розроблених вправ. 

Післяекспериментальний етап передбачав визначення у студентів рівня 

сформованості англомовних навичок і розвитку вмінь продукування 

технологічної розробки. 

Структуру експерименту, яка охоплює етапи, завдання й умови проведення 

експерименту представлено в табл. 3.2.1 на наступній сторінці. 
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Таблиця 3.2.1 

Структура методичного експерименту 

Етапи експерименту Час і умови 

проведення 

Завдання етапу експерименту 

Передексперимента-

льний 

вересень – грудень 

2011 р. 

Позааудиторна 

робота. 

З'ясувати рівень сформованості 

навичок і розвитку вмінь 

продукування вторинних 

текстів патентної документації, 

проаналізувати отримані 

результати. 

Експериментальний вересень – грудень 

2011 р. 

Аудиторна і 

позааудиторна 

робота. 

З'ясувати ефективність 

методики навчання за двома 

варіантами методики; 

перевірити ефективність 

розробленої системи вправ. 

Післяексперимента-

льний 

грудень 2011 р. 

Аудиторна і 

позааудиторна 

робота. 

Визначити у студентів рівень 

сформованості англомовних 

писемних навичок і розвитку 

вмінь 

 

На передекспериментальному етапі ми пропонували чотирьом групам 

студентів таку ситуацію: 

Congratulations! Your e-mail application to the University Patent Bureau has 

been accepted. To become a member of the Bureau you should prove your ‘patent 

competence’. The following test will help you to cope with the task. Good luck! 

Завдання виконувалось у вересні 2011 р. на першому аудиторному занятті. 

Результати показали, що рівень сформованості навичок і розвитку вмінь 

продукування вторинного тексту патенту був недостатнім. Одночасно це 

констатувало необхідність застосування методики для навчання комунікативних 

стратегій створення реферату та анотації з метою підвищення результативності в 
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навчанні. 

Аналіз робіт студентів дозволив виділити такі недоліки: 

1. Недотримання композиційної структури опису патенту (відсутність однієї чи 

декількох композиційних частин тексту). 

2. Відсутність аналізу попереднього рівня техніки, яка є підґрунтям 

вдосконалення механізму / машини чи хімічного апарату. 

3. Відсутність вставних слів і фраз, які дозволяють поєднувати частини тексту і 

вибудовувати логічну послідовність інформації. 

4. Недотримання стилю вторинного тексту (викладення інформації від першої 

особи однини; вживання скорочень). 

5. Наявність граматичних помилок (помилки у використанні видо-часових форм 

дієслова, інфінітиву, відсутність підмета, помилки у використанні 

прислівників і прийменників, відсутність артикля чи неправильне вживання 

артикля, невірний порядок слів у реченні, недотримання правопису окремих 

слів). 

6. Наявність пунктуаційних помилок: при перерахуванні (двокрапка, коми та 

крапка з комою) та після вставних слів. 

Максимальна кількість балів, яку могли отримати студенти за продукований 

англомовний вторинний текст становила 50 балів. Для визначення коефіцієнта 

навченості ми використовували відому формулу:  

K= Q/N, 

де Q − загальна кількість балів по всіх критеріях, N − максимальна кількість балів 

за відповідними критеріями (досягнення комунікативної мети, фахова 

відповідність, правильність мовного оформлення, зв’язність і логічність, 

різноманітність мовленнєвих засобів і розгорнутість опису [16, c. 56]. 

Передекспериментальні результати (табл. 3.2.2) в групі ЕГ-1 показали, 

що середній бал групи за критерієм «досягнення комунікативної мети» складав 

4,4, за критерієм «фахова відповідність» − 4,33, за критерієм «правильність 

мовного оформлення» − 4,07, за критерієм «зв’язність і логічність» − 3,53, за 

критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 3,80, за критерієм 
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«розгорнутість опису» − 1,33. Загальний бал групи ЕГ-1 складає 21,47 за 

п’ятдесятбальною шкалою. Відповідно середній коефіцієнт навченості в групі ЕГ-

1 досяг 0,43. 

Таблиця 3.2.2 

Результати передекспериментального зрізу в ЕГ-1 
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Б-ць Д. 5 4 4 3 4 1 21 0,42 

Г-б С. 6 5 5 4 4 1 25 0,50 

Д-ук О. 6 5 5 4 4 1 25 0,50 

Є-ов А. 4 4 4 3 3 1 19 0,38 

Ж-ой Р. 5 4 3 3 4 1 20 0,40 

К-ук О. 4 4 3 3 3 1 18 0,36 

Л-ра А. 4 5 5 4 4 2 24 0,48 

Н-ий О. 4 4 4 4 4 2 22 0,44 

О-ов Є. 4 4 4 3 4 2 21 0,42 

П-іт О. 3 4 4 3 3 1 18 0,36 

С-ов К. 5 5 4 4 4 2 24 0,48 

С-юк А. 4 5 4 4 4 1 22 0,44 

Ш-ий А. 4 4 4 4 4 1 21 0,42 

Щ-ва К. 4 4 4 3 4 2 21 0,42 

Я-юк О. 4 4 4 4 4 1 21 0,42 

Середній бал 

групи 

4,40 4,33 4,07 3,53 3,80 1,33 21,47 0,43 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 
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Результати (табл. 3.2.3) в групі КГ-1 до початку експериментального 

навчання показали, що середній бал групи за критерієм «досягнення 

комунікативної мети» складав 4,4, за критерієм «фахова відповідність» − 4,33, за 

критерієм «правильність мовного оформлення» − 4,07, за критерієм «зв’язність і 

логічність» − 3,53, за критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 3,80, за 

критерієм «розгорнутість опису» − 1,33. Загальний бал групи КГ-1 складає 20,80 

за п’ятдесятбальною шкалою. Відповідно середній коефіцієнт навченості в групі 

КГ-1 досяг 0,42. 

Таблиця 3.2.3 

Результати передекспериментального зрізу в КГ-1 
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А-єв А. 6 6 5 4 4 2 27 0,54 

З-ка Д. 4 5 4 4 3 1 21 0,42 

К-ко М. 4 5 5 4 5 2 25 0,50 

К-юх Ю. 4 4 4 3 3 2 20 0,40 

К-ць Т. 4 5 4 4 4 1 22 0,44 

К-ян Д. 6 6 6 4 4 2 28 0,56 

М-ко А. 4 4 4 3 3 2 20 0,40 

М-ів Р. 4 4 4 3 3 1 19 0,38 

О-ко А. 4 4 4 3 3 1 19 0,38 

П-рь І. 3 3 3 3 4 1 17 0,34 

П-ан О. 4 3 3 3 3 1 17 0,34 

Р-юк О. 5 4 4 4 3 1 21 0,42 

Т-іб М. 5 4 4 3 3 1 20 0,40 
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Таблиця 3.2.3 (продовження) 

Ф-нс В. 4 4 3 3 3 1 18 0,36 

Ш-ук О. 4 4 3 3 3 1 18 0,36 

Середній бал 

групи 

4,33 4,33 4,00 3,40 3,40 1,33 20,80 0,42 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Дані по кожній групі (табл. 3.2.4) до проведення експериментального 

навчання дозволили порівняти середній коефіцієнту навченості. Отже, середній 

коефіцієнт навченості в групі ЕГ-1 складав 0,43, а в групі КГ-1 − 0,42 при 

максимальному показнику навченості 1. Цифрові показники у двох групах 

констатували приблизно однаковий рівень сформованості англомовних писемних 

навичок і розвитку вмінь на доекспериментальному етапі. Цей рівень виявився 

недостатнім. 

Таблиця 3.2.4 

Зіставлення результатів передекспериментальних зрізів 

у групах ЕГ-1 і КГ-1 
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ЕГ-1 4,40 4,33 4,07 3,53 3,80 1,33 21,47 0,43 

КГ-1 4,33 4,33 4,00 3,40 3,40 1,33 20,80 0,42 

Максимально можливий бал 

 10 10 10 10 7 3 50 1 
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Далі наведемо результати передекспериментального зрізу другого масиву – 

учасників ЕГ-2 і КГ-2. Дані по критеріях, які отримали студенти ЕГ-2, наведено в 

табл. 3.2.5. 

Передекспериментальні результати (табл. 3.2.5) в групі ЕГ-2 

продемонстрували середній бал групи за критерієм «досягнення комунікативної 

мети» складав 4,6, за критерієм «фахова відповідність» − 4,13, за критерієм 

«правильність мовного оформлення» − 4, за критерієм «зв’язність і логічність» − 

3,67, за критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 3,93, за критерієм 

«розгорнутість опису» − 1,47. Загальний бал групи ЕГ-2 складає 21,80 за 

п’ятдесятбальною шкалою. Відповідно середній коефіцієнт навченості в групі 

ЕГ-2 досяг 0,44. 

Таблиця 3.2.5 

Результати передекспериментального зрізу ЕГ-2 
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Г-ай С. 6 4 4 4 4 1 23 0,46 

Г-ва І. 5 4 4 5 3 2 23 0,46 

Г-єв Я. 6 5 4 4 4 2 25 0,5 

Д-ий С. 5 4 4 5 5 2 25 0,5 

К-ян Д. 5 5 4 4 4 1 23 0,46 

Л-па Р. 5 4 4 3 4 1 21 0,42 

М-на Д. 4 4 3 3 3 1 18 0,36 

М-ін Є. 4 4 4 3 4 2 21 0,42 

М-ик О. 4 4 4 3 4 2 21 0,42 

М-ук О. 5 4 4 3 4 2 22 0,44 

П-ик Л. 6 5 5 5 3 2 26 0,52 
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Таблиця 3.2.5 (продовження) 

П-ко А. 4 4 4 4 5 1 22 0,44 

Р-ко О. 4 3 4 3 4 1 19 0,38 

С-ко Д. 3 4 4 3 4 1 19 0,38 

С-ка М. 3 4 4 3 4 1 19 0,38 

Середній бал 

групи 

4,6 4,13 4 3,67 3,93 1,47 21,8 0,44 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Результати (табл. 3.2.6) в групі КГ-2 до початку експериментального 

навчання показали, що середній бал групи за критерієм «досягнення 

комунікативної мети» складав 4,8, за критерієм «фахова відповідність» − 4,33, за 

критерієм «правильність мовного оформлення» − 4, за критерієм «зв’язність і 

логічність» − 3,07, за критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 3,73, за 

критерієм «розгорнутість опису» − 1,27. Відповідно середній коефіцієнт 

навченості в групі КГ-2 досяг 0,42. 

Таблиця 3.2.6 

Результати передекспериментального зрізу у КГ-2 
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А-ін К. 4 4 4 4 4 1 21 0,42 

Б-ак С. 5 5 5 4 5 3 27 0,54 

Г-ик О. 4 4 4 3 3 1 19 0,38 

Г-ин З. 6 6 4 4 5 3 28 0,56 

Д-ін І. 6 5 5 3 5 2 26 0,52 
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Таблиця 3.2.6 (продовження) 

Ж-ов М. 5 4 5 3 4 1 22 0,44 

Л-ин В. 3 4 3 3 3 1 17 0,34 

Л-ва В. 6 4 4 3 4 2 23 0,46 

М-ий А. 4 3 3 3 3 1 17 0,34 

О-ко Т. 5 5 4 3 3 1 21 0,42 

П-ко В. 4 3 4 3 3 1 18 0,36 

С-ва О. 4 4 4 2 4 1 19 0,38 

С-ий Є. 3 3 3 3 4 1 17 0,34 

Т-ов С. 4 3 4 2 3 1 17 0,34 

Ш-ий Р. 5 4 4 3 3 1 20 0,4 

Середній бал 

групи 

4,53 4,07 4,00 3,07 3,73 1,40 20,80 0,42 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Дані стосовно кожної групи (табл. 3.2.7) до проведення експериментального 

навчання дозволили порівняти середній коефіцієнт навченості. Отже, середній 

коефіцієнт навченості в групі ЕГ-2 складав 0,44, а в групі КГ-2 − 0,42 при 

максимальному показнику навченості 1. Цифрові показники в двох групах 

констатували приблизно однаковий рівень сформованості англомовних писемних 

навичок і розвитку вмінь на доекспериментальному етапі. Цей рівень виявився 

недостатнім. 

Таблиця 3.2.7 

Зіставлення результатів передекспериментальних зрізів 

у групах ЕГ-2 і КГ-2 
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ЕГ-2 4,60 4,13 4 3,67 3,93 1,47 21,8 0,44 

КГ-2 4,53 4,07 4 3,07 3,73 1,4 20,8 0,42 

Максимально можливий бал 

 10 10 10 10 7 3 50 1 



 152 

Експериментальний етап проходив як в аудиторний (14 годин), так і в 

позааудиторний (20 годин, що виділені для самостійної роботи) час. 

Експериментальне навчання здійснювалось з метою перевірити ефективність 

методики навчання комунікативних стратегій продукування вторинних текстів 

патентної документації за двома її варіантами (варіант А і Б), перевірити 

ефективність розробленої підсистеми вправ. 

Варто зазначити, що в робочій програмі дисципліни «Англійська мова 

професійного спрямування» (2011 р.) на 4 курс (7 семестр) відводилось 36 

навчальних годин аудиторної роботи та 18 годин самостійної позааудиторної 

роботи. Під час експериментального навчання для зручності розрахунку ми 

використовували астрономічні години. Зважаючи на те, що повністю брати 

аудиторне заняття (90 хв.) для експериментального навчання ми не можемо, 

оскільки за програмою студенти займаються іншими видами мовленнєвої 

діяльності – аудіюванням, читанням та говорінням. Тому ми дробимо навчальний 

час на сегменти 45 хвилин та 60 хвилин для використання на аудиторних заняттях. 

Експериментальне навчання здійснювалося на основі розробленого 

дисертантом навчального матеріалу, який ґрунтувався на підсистемі вправ, 

описаної у підрозділі 2.4. 

В експериментальних групах навчальний процес було організовано 

відповідно до вимог навчальної та робочої програм з практичного курсу 

англійської мови для студентів четвертого курсу напряму підготовки 

«Машинобудування». 

Тривалість експериментального навчання складала аудиторних 14 годин та 

20 годин самостійної позааудиторної роботи. Концентрація аудиторних годин – 

2 години на тиждень у кожній групі. 

Основними цілями експериментального навчання виступали: 

- визначити ефективність авторської методики навчання комунікативних 

стратегій професійно спрямованого писемного мовлення майбутніх 

фахівців з машинобудування; 
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- дослідити ефективність запропонованих варіантів авторської методики 

(варіанти А та Б); 

- встановити позитивні та можливі негативні наслідки авторської методики; 

- сформулювати методичні рекомендації щодо навчання продукування 

англомовних вторинних текстів патентної документації майбутніми 

фахівцями з машинобудування. 

Нагадаємо, що варійованою умовою експерименту була питома вага вправ 

когнітивно-комунікативного етапу. 

 

Експериментальне навчання в експериментальних групах було 

зорганізовано з такими параметрами і в такій послідовності: 

1. На підготовчому етапі – (характер вправ – мовні вправи для формування 

орфографічних, лексичних, граматичних, синтаксичних навичок, мета 

навчання – стратегія розуміння), тривалість 1,5 астрон. аудиторні години 

(на 2 аудиторних заняттях), що становила 14 % від загального часу 

аудиторного навчання. Позааудиторне навчання (СРС) тривало 8 години. 

2. На когнітивно-комунікативному етапі – (характер вправ – підготовчі до 

мовлення, спрямовані на розуміння змісту первинного тексту, 

конструювання логічного плану вторинного тексту, мета навчання – 

стратегії оцінювання та присвоєння), тривалість 6,5 астрон. аудиторних 

годин (на 7 аудиторних заняттях), що становила 46 % від загального часу 

аудиторного навчання. Позааудиторне навчання (СРС) тривало 7 годин. 

3. На комунікативному етапі – (характер вправ – мовленнєві вправи і завдання 

для формулювання структурних моделей і речень та їхнє подальше 

комбінування у зв'язному тексті, а також для корекції створеного тексту та 

остаточного оформлення вторинного тексту, мета навчання – стратегії 

продукування вторинного тексту), тривалість 5,5 астрон. аудиторних годин 

(на 6 аудиторних заняттях), що становило 40 % від загального часу 

аудиторного навчання. На позааудиторне навчання (СРС) відводилось 5 

годин. 
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У контрольних групах навчання здійснювалося у відповідності до таких 

параметрів: 

1. На підготовчому етапі – (характер вправ – мовні вправи для формування 

орфографічних, лексичних, граматичних, синтаксичних навичок, мета 

навчання – стратегія розуміння), тривалість 4 астрон. години, що становила 

30 % від загального часу аудиторного навчання. Позааудиторне навчання 

(СРС) тривало 8 години. 

2. На когнітивно-комунікативному етапі – (характер вправ – вправи підготовчі 

до мовлення для розуміння змісту первинного тексту, конструювання 

логічного плану вторинного тексту, мета навчання – стратегії оцінювання та 

присвоєння), тривалість 4 астрон. години, що становила 30 % від загального 

часу аудиторного навчання. На позааудиторне навчання (СРС) відводилось 

7 годин. 

3. На комунікативному етапі – (характер вправ – мовленнєві вправи для 

формулювання структурних моделей і речень та їхнє подальше 

комбінування у зв'язному тексті, а також для корекції створеного тексту та 

остаточного оформлення вторинного тексту, мета навчання – стратегії 

продукування вторинного тексту), тривалість 5,5 астрон. годин, що 

становила 40 % від загального часу аудиторного навчання. Позааудиторне 

навчання (СРС) тривало 5 годин. 

Методичне забезпечення позааудиторною самостійною роботою 

здійснювалось на основі авторського «Мультимедійного навчального курсу з 

дисципліни “Англійська мова професійного спрямування” до самостійної роботи 

з англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФ», режим доступу: 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=554  

Перейдемо до інтерпретації результатів експериментального навчання, які 

показали, що коефіцієнт навченості в групі ЕГ-1 (табл. 3.2.8) варіювався від 0,68 

до 0,94 і в середньому по групі склав 0,83. 

 

 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=554
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Таблиця 3.2.8 

Результати післяекспериментального зрізу в групі ЕГ-1 
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Б-ць Д. 9 9 8 8 7 2 43 0,86 

Г-б С. 8 8 8 8 7 3 42 0,84 

Д-ук О. 9 8 9 8 7 2 43 0,86 

Є-ов А. 8 8 6 7 5 1 35 0,70 

Ж-ой Р. 8 8 7 6 4 1 34 0,68 

К-ук О. 9 8 7 7 4 1 36 0,72 

Л-ра А. 10 9 9 9 7 3 47 0,94 

Н-ий О. 9 9 9 6 6 2 41 0,82 

О-ов Є. 9 9 9 9 6 3 45 0,90 

П-іт О. 9 8 7 7 3 1 35 0,70 

С-ов К. 10 9 9 9 6 3 46 0,92 

С-юк А. 10 9 9 8 7 3 46 0,92 

Ш-ий А. 10 9 9 9 7 3 47 0,94 

Щ-ва К. 9 9 9 8 5 3 43 0,86 

Я-юк О. 9 9 8 8 6 3 43 0,86 

Середній бал 

групи 

9,07 8,60 8,20 7,80 5,80 2,27 41,73 0,83 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Відповідно до результатів післяекспериментального зрізу в групі КГ-1 

коефіцієнт навченості коливався від 0,68 до 0,82 і по групі досяг 0,71, що 

продемонстровано в табл. 3.2.9. 
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Таблиця 3.2.9 

Результати післяекспериментального зрізу в КГ-1 
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А-єв А. 9 9 8 7 6 2 41 0,82 

З-ка Д. 8 7 7 7 5 2 36 0,72 

К-ко М. 7 7 7 7 5 2 35 0,7 

К-юх Ю. 8 8 6 5 5 2 34 0,68 

К-ць Т. 9 8 8 4 6 1 36 0,72 

К-ян Д. 7 7 8 5 5 3 35 0,7 

М-ко А. 7 6 8 7 5 2 35 0,7 

М-ів Р. 7 7 6 8 5 2 35 0,7 

О-ко А. 7 8 7 6 7 1 36 0,72 

П-рь І. 7 8 8 5 5 1 34 0,68 

П-ан О. 8 4 8 6 5 2 33 0,66 

Р-юк О. 7 8 7 7 4 2 35 0,7 

Т-іб М. 8 7 7 6 5 2 35 0,7 

Ф-нс В. 8 6 7 7 5 2 35 0,7 

Ш-ук О. 8 6 7 7 4 2 34 0,68 

Середній бал 

групи 

7,67 7,07 7,27 6,27 5,13 2,00 35,27 0,71 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Зіставлення кількісних показників післяекспериментального зрізу 

(табл. 3.2.10) дозволило нам зробити висновок про те, що в групі ЕГ-1 середні 

показники за критеріями «досягнення комунікативної мети» (9,07), «фахова 

відповідність» (8,60), «правильність мовного оформлення» (8,20), «зв’язність і 
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логічність» (7,80), «різноманітність мовленнєвих засобів» (5,80) і «розгорнутість 

опису» (2,27) вищі від групи КГ-1 за тими ж критеріями: «досягнення 

комунікативної мети» (7,67), «фахова відповідність» (7,07) і «правильність 

мовного оформлення» (7,27), «зв’язність і логічність» (6,27), «різноманітність 

мовленнєвих засобів» (5,13) та «розгорнутість опису» (2). Відповідно і середній 

коефіцієнт навченості в групі ЕГ-1 був вищим (0,83) за КГ-1 (0,71). 

 

Таблиця 3.2.10 

Зіставлення результатів післяекспериментальних зрізів  

у групах ЕГ-1 і КГ-1  

Критерії 
Індекс групи 

Максимально 

можливий бал 
ЕГ-1 КГ-1 

Досягнення комунікативної мети 9,07 7,67 10 

Фахова відповідність 8,60 7,07 10 

Правильність мовного оформлення 8,20 7,27 10 

Зв’язність і логічність 7,80 6,27 10 

Різноманітність мовленнєвих засобів 5,80 5,13 7 

Розгорнутість опису 2,27 2,00 3 

 

Середній бал групи 41,73 35,27 50 

Середній коефіцієнт навченості 0,83 0,71 1 

 

Зважаючи на необхідність зіставлення результатів перед- і 

післяекспериментального зрізів у групах ЕГ-1 і КГ-1 за відповідними критеріями, 

перенесемо результати в табл. 3.2.11. Отже, в групі ЕГ-1 середній коефіцієнт 

навченості до експерименту складав 0,5, а після експерименту − 0,68. Другий 

результат вищий на 0,18. У групі ЕГ-2 середній коефіцієнт навченості до 

експерименту становив 0,49, а після експерименту − 0,86. Другий результат у цій 

групі вищий на 0,37. Отже, досягнення у групах ЕГ-1 і ЕГ-2 продемонстрували 
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позитивну динаміку в навчанні комунікативних стратегій продукування 

англомовних патентних документів. 

Таблиця 3.2.11 

Зіставна таблиця показників приросту в балах і відсотках відповідно до 

критеріїв перед- і післяекспериментальних зрізів у групах ЕГ-1 і КГ-1 
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Досягнення 

комунікативної 

мети 4,40 9,07 4,67 106,1% 4,53 7,67 3,13 69,1% 

Фахова 

відповідність 4,33 8,60 4,27 98,5% 4,53 7,07 2,53 55,9% 

Правильність 

мовного 

оформлення 4,07 8,20 4,13 101,6% 4,07 7,27 3,20 78,7% 

Зв’язність і 

логічність 3,53 7,80 4,27 120,8% 3,40 6,27 2,87 84,3% 

Різноманітність 

мовленнєвих 

засобів 3,80 5,80 2,00 52,6% 3,27 5,13 1,87 57,1% 

Розгорнутість 

опису 1,33 2,27 0,93 70,0% 1,40 2,00 0,60 42,9% 

Середній бал 

групи 21,47 41,73 20,26 94,4% 21,20 35,27 78,8 66,4% 

Середній 

коефіцієнт 

навченості 0,43 0,83 0,40 93,0% 0,42 0,71 0,29 69,0% 

 

Аналіз показників (табл. 3.2.12) до і після експерименту показав, що в 

групі ЕГ-1 відповідно до критерію «досягнення комунікативної мети» приріст 

склав 4,67 (з 4,40 до 9,07), «фахова відповідність» − 4,27 (з 4,33 до 8,60), 
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«правильність мовного оформлення» − 4,13 (з 4,07 до 8,20), за критерієм 

«зв’язність і логічність» − 4,27 (з 3,53 до 7,80), за критерієм «різноманітність 

мовленнєвих засобів» − 3,80 (з 5,80 до 2,00), за критерієм «розгорнутість 

опису» − 0,93 (з 1,33 до 2,27). У групі КГ-1 відбувся приріст 3,13 (з 4,53 до 7,67) 

за критерієм «досягнення комунікативної мети», за критерієм «фахова 

відповідність» − 2,53 (з 4,53 до 7,07), за критерієм «правильність мовного 

оформлення» − 4,33 (з 4,07 до 8,33), за критерієм «зв’язність і логічність» − 2,87 

(з 3,40 до 6,27), за критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 1,87 (з 

3,27 до 5,13), за критерієм «розгорнутість опису» − 0,60 (з 1,40 до 2,00). 

 

Таблиця 3.2.12 

Зіставна таблиця показників приросту відповідно до критеріїв 

передекспериментального та післяекспериментального зрізів  

у групах ЕГ-1 і КГ-1 

 

 

Критерії 

ЕГ-1 КГ-1 

До 

експери

-менту 

Після 

експе-

рименту 

При-

ріст 

До 

експери

-менту 

Після 

експери

-менту 

Приріст 

Досягнення 

комунікативної 

мети 

4,40 9,07 4,67 4,53 7,67 3,13 

Фахова 

відповідність 

4,33 8,60 4,27 4,53 7,07 2,53 

Правильність 

мовного 

оформлення 

4,07 8,20 4,13 4,07 8,33 4,33 

Зв’язність і 

логічність 

3,53 7,80 4,27 3,40 6,27 2,87 
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Таблиця 3.2.12 (продовження) 

Різноманітність 

мовленнєвих 

засобів 

3,80 5,80 2,00 3,27 5,13 1,87 

Розгорнутість 

опису 

1,33 2,27 0,93 1,40 2,00 0,60 

 

Продемонструємо результати післяекспериментального зрізу другого 

масиву – учасників ЕГ-2 і КГ-2. 

Післяекспериментальні результати (табл. 3.2.13) продукування вторинних 

текстів патентної документації у групі ЕГ-2 показали, що середній бал групи за 

критерієм «досягнення комунікативної мети» складав 9,27, за критерієм «фахова 

відповідність» − 8,67, за критерієм «правильність мовного оформлення» − 8,33, за 

критерієм «зв’язність і логічність» − 7,13, за критерієм «різноманітність 

мовленнєвих засобів» − 5,27, за критерієм «розгорнутість опису» − 1,80. 

Відповідно середній коефіцієнт навченості в групі ЕГ-2 досяг 0,44. 

 

Таблиця 3.2.13 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ-2 
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Г-ай С. 9 8 8 7 3 1 36 0,72 

Г-ва І. 9 8 8 7 3 1 36 0,72 

Г-єв Я. 9 9 9 9 6 2 44 0,88 

Д-ий С. 10 9 9 9 7 2 46 0,92 
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Таблиця 3.2.13 (продовження) 

К-ян Д. 9 9 8 7 7 3 43 0,86 

Л-па Р. 10 9 9 8 6 2 44 0,88 

М-на Д. 9 7 7 7 3 1 34 0,68 

М-ін Є. 10 9 8 7 5 2 41 0,82 

М-ик О. 9 9 8 5 5 3 39 0,78 

М-ук О. 9 9 8 6 5 1 38 0,76 

П-ик Л. 10 9 9 9 7 2 46 0,92 

П-ко А. 9 9 9 6 6 1 40 0,8 

Р-ко О. 9 9 9 7 5 1 40 0,8 

С-ко Д. 8 8 7 4 5 2 34 0,68 

С-ка М. 10 9 9 9 6 3 46 0,92 

Середній бал 

групи 

9,27 8,67 8,33 7,13 5,27 1,80 40,47 0,81 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Результати (табл. 3.2.14) в групі КГ-2 після експериментального навчання 

показали, що середній бал групи за критерієм «досягнення комунікативної мети» 

складав 8,31, за критерієм «фахова відповідність» − 7,85, за критерієм 

«правильність мовного оформлення» − 7,92, за критерієм «зв’язність і логічність» 

− 5,69, за критерієм «різноманітність мовленнєвих засобів» − 5,85, за критерієм 

«розгорнутість опису» − 2,00.  

Результати в групі КГ-2 покривають діапазон від 0,68 до 0,84. Відповідно 

середній коефіцієнт навченості в групі КГ-2 досяг 0,81. 
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Таблиця 3.2.14 

Результати післяекспериментального зрізу в КГ-2 
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А-ін К. 7 6 6 6 7 2 34 0,68 

Б-ак С. 7 8 7 5 6 1 34 0,68 

Г-ик О. 9 9 9 6 7 2 42 0,84 

Г-ин З. 9 9 9 6 7 2 42 0,84 

Д-ін І. 7 8 7 5 7 2 36 0,72 

Ж-ов М. 8 6 9 5 6 2 36 0,72 

Л-ин В. 9 8 9 6 6 2 40 0,8 

Л-ва В. 9 9 9 6 6 3 42 0,84 

М-ий А. 9 8 8 5 6 2 38 0,76 

О-ко Т. 9 8 8 6 5 2 38 0,76 

П-ко В. 9 9 8 6 5 2 39 0,78 

С-ва О. 8 7 7 5 5 2 34 0,68 

С-ий Є. 8 7 7 7 3 2 34 0,68 

Т-ов С. 7 8 8 6 3 2 34 0,68 

Ш-ий Р. 7 8 6 7 6 2 36 0,72 

Середній бал 

групи 

8,31 7,85 7,92 5,69 5,85 2,00 37,62 0,75 

Максимально 

можливий бал 

10 10 10 10 7 3 50 1 

 

Зіставлення кількісних показників післяекспериментального зрізу 

(табл. 3.2.15) дозволило нам зробити висновок про те, що в групі ЕГ-2 середні 

показники за критеріями «досягнення комунікативної мети» (9,27), «фахова 

відповідність» (8,67), «правильність мовного оформлення» (8,33), «зв’язність і 
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логічність» (7,13), «різноманітність мовленнєвих засобів» (5,27) вищі від групи 

КГ-2 за тими ж критеріями: «досягнення комунікативної мети» (8,31), «фахова 

відповідність» (7,85) і «правильність мовного оформлення» (7,92), «зв’язність і 

логічність» (5,69), «різноманітність мовленнєвих засобів» (5,85). Бали, нараховані 

за критерій «розгорнутість опису» в групі КГ-2 були вище крім критерію 

«розгорнутість опису» (1,80 проти 2 в групі ЕГ-2). Відповідно і середній 

коефіцієнт навченості в групі ЕГ-2 був вищим (40,47) за КГ-2 (37,62). 

 

Таблиця 3.2.15 

Зіставлення результатів післяекспериментальних зрізів  

у групах ЕГ-2 і КГ-2  

Критерії 
Індекс групи Максимально 

можливий бал ЕГ-2 КГ-2 

Досягнення комунікативної мети 9,27 8,31 10 

Фахова відповідність 8,67 7,85 10 

Правильність мовного оформлення 8,33 7,92 10 

Зв’язність і логічність 7,13 5,69 10 

Різноманітність мовленнєвих засобів 5,27 5,85 7 

Розгорнутість опису 1,80 2,00 3 

 

Середній бал групи 40,47 37,62 50 

Середній коефіцієнт навченості 0,81 0,75 1 

 

Необхідним є зіставлення результатів перед- і післяекспериментального 

зрізів у групах ЕГ-2 і КГ-2 (табл. 3.2.16) за відповідними критеріями. Отже, в 

групі ЕГ-2 середній коефіцієнт навченості до експерименту складав 0,5, а після 

експерименту − 0,68. Другий результат вищий на 0,18. У групі КГ-2 середній 

коефіцієнт навченості до експерименту був 0,49, а після експерименту − 0,86. 

Другий результат у цій групі вищий на 0,37. Отже, досягнення у групах ЕГ-2 і КГ-

2 засвідчили позитивну динаміку в навчанні комунікативних стратегій 

продукування англомовних патентних документів. 
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Таблиця 3.2.16 

Зіставна таблиця показників приросту в балах і відсотках відповідно до 

критеріїв перед- і післяекспериментальних зрізів у групах ЕГ-2 і КГ-2 

Критерії 

ЕГ-2 КГ-2 

Д
о

  

Е
к
сп

ер
и

м
ен

ту
 

П
іс

л
я
 

ек
сп

ер
и

м
ен

ту
 

П
р
и

р
іс

т 

П
р
и

р
іс

т 
у

 %
 

Д
о

  

ек
сп

ер
и

м
ен

ту
 

П
іс

л
я
 

ек
сп

ер
и

м
ен

ту
 

П
р
и

р
іс

т 

П
р
и

р
іс

т 
у

 %
 

Досягнення 

комунікативної 

мети 4,60 9,27 4,67 101,4% 4,80 8,31 3,51 73,1% 

Фахова 

відповідність 4,13 8,67 4,53 109,7% 4,33 7,85 3,51 81,1% 

Правильність 

мовного 

оформлення 4,00 8,33 4,33 108,3% 4,00 7,92 3,92 98,1% 

Зв’язність і 

логічність 3,67 7,13 3,47 94,5% 3,07 5,69 2,63 85,6% 

Різноманітність 

мовленнєвих 

засобів 3,93 5,27 1,33 33,9% 3,73 5,85 2,11 56,6% 

Розгорнутість 

опису 1,47 1,80 0,33 22,7% 1,27 2,00 0,73 57,9% 

Середній бал 

групи 21,8 40,47 18,67 85,6% 21,2 37,62 16,42 77,5% 

Середній 

коефіцієнт 

навченості 0,44 0,81 0,37 84,1% 0,42 0,75 0,33 78,6% 

 



 165 

Зіставну діаграму результатів перед- та післяекспериментального зрізів по 

всіх групах приведено в додатку Е. 

Для обґрунтування вибору тієї чи іншої методики необхідно, щоб на 

початку експерименту групи не відрізнялися суттєво за своїми параметрами одна 

від одної, тобто можна було б прийняти гіпотезу однорідності для цих груп. 

З огляду на точкову оцінку математичного сподівання порівняємо групу 

ЕГ-1 з групою КГ-1 (див. таблиці 3.2.17 та 3.2.18). Для цього спочатку 

проранжуємо дискретний ряд результатів передекспериментального зрізу в групі 

ЕГ-1, відсортувавши його значення за збільшенням, і зробимо необхідні 

обчислення. 

Таблиця 3.2.17 

Обчислення точкових параметрів вибірки 

(передекспериментальний зріз ЕГ-1) 

Шифр студента x |x - xсер| (x - xсер)
2
 

К-ук О. 18 3,47 12,02 

П-іт О. 18 3,47 12,02 

Є-ов А. 19 2,47 6,08 

Ж-ой Р. 20 1,47 2,15 

Б-ць Д. 21 0,47 0,22 

О-ов 21 0,47 0,22 

Ш-ий А. 21 0,47 0,22 

Щ-ва К. 21 0,47 0,22 

Я-юк О. 21 0,47 0,22 

Н-ий О. 22 0,53 0,28 

С-юк А. 22 0,53 0,28 

Л-ра А. 24 2,53 6,42 

С-ов К. 24 2,53 6.42 

Г-б О. 25 3,53 12.48 

Д-ук О. 25 3,53 12.48 

Σ 322 26,4 71.73 

Позначення: х – кількість балів, набраних студентом 
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Для оцінки ряду розподілення знайдемо просту середню, яка необхідна для 

подальших обчислень: 

x  = 
∑x

n
 ;   x  = 

322

15
 = 21,47  

Обчислимо моду, що є значенням ознаки, яке найчастіше зустрічається в 

одиниці даної сукупності. Значення ряду 21 зустрічається найчастіше (5 разів). 

Відтак, мода дорівнює x = 21. 

Перейдемо до обчислення медіани, значення ознаки якої ділить одиниці 

ранжованого ряду на дві частини. Медіана відповідає варіанту, що стоїть у 

середині ранжованого ряду. Знаходимо середину ранжованого ряду: h = 
(n+1)

/2 = 

(15+1)
/2 = 8. Цьому номеру відповідає значення ряду 21. Відтак, медіана Me = 21. 

Перейдемо до обчислення абсолютних і відносних показників варіації. Для 

врахування різності всіх одиниць шуканої сукупності обчислимо середнє лінійне 

відхилення: 

d = 
∑|xi - x |

n
 ;   d = 

26,4

15
 = 1,76  

Кожне значення ряду відрізняється від іншого в середньому на 1,76. 

Дисперсія, яка характеризує міру розкиду навколо її середнього значення 

(тобто відхилення від середнього), складає 

D = 
∑(xi - x )

2

n
 ;   D = 

71,73

15
 = 4,78  

Незсунена оцінка дисперсії, яка є спроможною оцінкою дисперсії, 

виявилася: 

S
2
  = 

∑(xi - x )
2

n-1
 ;   S2  = 

71,73

14
 = 5,12  

Середнє квадратичне відхилення (середня похибка вибірки) складає 

σ = D = 4,782 = 2,19  

Кожне значення ряду відрізняється від середнього значення 21,47 у 

середньому на 2,19. 
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Оцінка середньоквадратичного відхилення дорівнює 

s = S2  = 5,12 = 2,26  

Обчислимо один з відносних показників варіації зазначеної вибірки – 

коефіцієнт варіації, який є мірою відносного розкиду значення сукупності показує, 

яку частку середнього значення цієї величини складає її середній розкид: 

v = 
σ

x
 = 

2,19

21,47
*100% = 10,19%  

Оскільки v ≤ 30%, тоді сукупність однорідна, а варіація слабка. Відтак, 

отриманим результатам можна вірити. 

Проаналізуємо показники форми розподілення, використавши для цього 

довірчий інтервал для генеральної середньої: 

( x  - tkp 
s

n
 ; x  + tkp 

s

n
) 

Знайдемо значення tkp за таблицею розподілу Стьюдента: 

Tтабл(n-1;α/2) = Tтабл(14;0,025) = 2,145  

ε = tkp 
s

n
  = 2,145 

2,26

15
 = 1,25  

(21,47 – 1,25;21,47 + 1,25) = (20,22;22,72)  

З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що середнє значення при вибірці 

більшого об’єму не вийде за межі знайденого інтервалу. 

Обчислимо довірчий інтервал для дисперсії. Ймовірність виходу за нижню 

межу дорівнює P(χ
2
n-1 < hH) = (1-γ)/2 = (1-0,99)/2 = 0,005. Для кількості ступенів 

свободи k = 14 за таблицею розподілу χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,005) = 31,31935 

Обчислимо випадкову помилку дисперсії: 

tH = 
(n-1)S

2

hH
;   tH = 

14 • 2.26
2

31.31935
 = 2.29 

Ймовірність виходу за верхню межу дорівнює P(χ
2

n-1 ≥ hB) = 1 – P(χ
2
n-1 < hH) 

= 1 – 0,005 = 0,995. Для кількості ступенів свободи k = 14 за таблицею розподілу 

χ
2
 знаходимо:  

χ
2
(14;0,995) = 4,07467.  
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Випадкова помилка дисперсії складає: 

tB = 
(n-1)S

2

hH
 ;   tB = 

14 • 2.26
2

4.07467
 = 17.6 

(5.12 – 2.29; 5.12 + 17.6) 

Таким чином, інтервал (6,41;51,46) покриває параметр S
2
 з надійністю 

γ = 0,99. 

Використовуючи формулу S(1 – q) < σ < S(1 + q), знайдемо довірчий 

інтервал для середньоквадратичного відхилення з надійністю γ = 0 та обсягом 

вибірки n = 15. За таблицею q = q(γ;n) визначаємо параметр q(0;15) = 0,37 

3,41(1 – 0,37) < σ < 3,41(1 + 0,37)     2,148 < σ < 4,672  

Таким чином, інтервал (2,148;4,672) покриває параметр σ з надійністю γ = 0. 

Підсумовуючи все вищенаведене, констатуємо той факт, що мода, медіана 

та середнє групи ЕГ-1 мало відрізняються, тому розподіл є достатньо 

симетричним. 

Аналогічним шляхом обчислимо результати передекспериментального зрізу 

в групі КГ-1. Для цього проранжуємо дискретний ряд результатів, відсортувавши 

його значення за збільшенням, і зробимо необхідні обчислення. 

 

Таблиця 3.2.18 

Обчислення точкових параметрів вибірки 

(передекспериментальний зріз КГ-1) 

Шифр студента КГ-1 x |x – xсер| (x – xсер)
2
 

П-рь І. 17 3,8 14,44 

П-ан О. 17 3,8 14,44 

Ф-нс В. 18 2,8 7,84 

Ш-ук О. 18 2,8 7,84 

М-ів Р. 19 1,8 3,24 

О-ко А. 19 1,8 3,24 

К-юх Ю. 20 0,8 0,64 

М-ко А. 20 0,8 0,64 
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Таблиця 3.2.18 (продовження) 

Т-іб М. 20 0,8 0,64 

З-ка Д. 21 0,2 0,04 

Р-юк О. 21 0,2 0,04 

К-ць Т. 22 1,2 1,44 

К-ко М. 25 4,2 17,64 

А-єв А. 27 6,2 38,44 

К-ян Д. 28 7,2 51,84 

Σ 312 38,4 162,4 

Позначення: х – кількість балів, набраних студентом 

 

Для оцінки ряду розподілення знайдемо просту середню, яка необхідна для 

подальших обчислень: 

x  = 
∑x

n
 ; x  = 

312

15
 = 20,8  

Обчислимо моду, що є значенням ознаки, яке найчастіше зустрічається в 

одиниці даної сукупності. Значення ряду 20 зустрічається найчастіше (3 рази). 

Відтак, мода дорівнює x = 20. 

Перейдемо до обчислення медіани, значення ознаки якої ділить одиниці 

ранжованого ряду на дві частини. Медіана відповідає варіанту, що стоїть у 

середині ранжованого ряду. Знаходимо середину ранжованого ряду: h = 
(n+1)

/2 = 

(15+1)
/2 = 8. Цьому номеру відповідає значення ряду 20. Відтак, медіана Me = 20  

Перейдемо до обчислення абсолютних і відносних показників варіації. Для 

врахування різності всіх одиниць шуканої сукупності обчислимо середнє лінійне 

відхилення: 

d = 
∑|xi - x |

n
 ;  d = 

38,4

15
 = 2,56  

Кожне значення ряду відрізняється від іншого в середньому на 2,56. 

Дисперсія, яка демонструє міру розкиду навколо її середнього значення 

(тобто відхилення від середнього), складає 
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D = 
∑(xi - x )

2

n
 ;   D = 

162,4

15
 = 10,83  

Незсунена оцінка дисперсії, яка є спроможною оцінкою дисперсії, 

виявилася: 

S
2
  = 

∑(xi - x )
2

n-1
;  6,11

14

4,162
2 S  

Середнє квадратичне відхилення (середня похибка вибірки) складає 

σ = D = 10,827 = 3,29  

Кожне значення ряду відрізняється від середнього значення 20,8 у 

середньому на 2,86.  

Оцінка середньоквадратичного відхилення дорівнює: 

s = S2  = 11,6 = 3,41  

Обчислимо один з відносних показників варіації зазначеної вибірки – 

коефіцієнт варіації, який являючись мірою відносного розкиду значення 

сукупності показує, яку частку середнього значення цієї величини складає її 

середній розкид: 

v = 
σ

x
 = 

3,29

20,8
*100% = 15,82%  

Оскільки v ≤ 30%, тоді сукупність однорідна, а варіація слабка. Відтак, 

отриманим результатам можна вірити. 

Проаналізуємо показники форми розподілення, використавши для цього 

довірчий інтервал для генеральної середньої 

( x  - tkp 
s

n
 ; x  + tkp 

s

n
) 

Знайдемо значення tkp за таблицею розподілу Стьюдента: 

Tтабл(n – 1;α/2) = Tтабл(14;0,025) = 2,145 

ε = tkp 
s

n
  = 2,145 

3,41

15
 = 1,89  

(20,8 – 1,89;20,8 + 1,89) = (18,91;22,69) 
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З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що середнє значення при вибірці 

більшого об’єму не вийде за межі знайденого інтервалу. 

Обчислимо довірчий інтервал для дисперсії. Ймовірність виходу за нижню 

межу дорівнює P(χ
2

n-1 < hH) = (1 – γ)/2 = (1 – 0,99)/2 = 0,005. Для кількості ступенів 

свободи k = 14 за таблицею розподілу χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,005) = 31,31935 

Обчислимо випадкову помилку дисперсії: 

tH = 
(n-1)S

2

hH
 ;  tH = 

14 • 3.41
2

31.31935
 = 5.19 

Ймовірність виходу за верхню межу дорівнює P(χ
2
n-1 ≥ hB) = 1 - P(χ

2
n-1 < hH) 

= 1 – 0,005 = 0,995. Для кількості ступенів свободи k = 14, за таблицею розподілу 

χ
2
 знаходимо:  

χ
2
(14;0,995) = 4,07467.  

Випадкова помилка дисперсії складає: 

tB = 
(n-1)S

2

hH
 ;  tB = 

14 • 3.41
2

4.07467
 = 39.86 

(11,6 – 5,19; 11,6 + 39,86)  

Таким чином, інтервал (6,41;51,46) покриває параметр S
2
 з надійністю γ = 

0,99. 

Використовуючи формулу S(1-q) < σ < S(1+q), знайдемо довірчий інтервал 

для середньоквадратичного відхилення з надійністю γ = 0 та обсягом вибірки n = 

15. За таблицею q = q (γ; n) визначаємо параметр q(0;15) = 0,37.  

3,41(1 – 0,37) < σ < 3,41(1 + 0,37)  

2,148 < σ < 4,672  

Таким чином, інтервал (2,148;4,672) покриває параметр σ з надійністю γ =  0. 

Оскільки v ≤ 30%, тоді сукупність однорідна, а варіація слабка. Відтак, 

отриманим результатам можна вірити.  

Проаналізуємо показники форми розподілення, використавши для цього 

довірчий інтервал для генеральної середньої: 

( x  - tkp 
s

n
 ; x  + tkp 

s

n
) 
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Знайдемо значення tkp за таблицею розподілу Стьюдента: 

Tтабл(n–1;α/2) = Tтабл(14;0,025) = 2,145  

ε = tkp 
s

n
  = 2,145 

2,43

15
 = 1,34  

(21,8 – 1,34;21,8 + 1,34) = (20,46;23,14)  

З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що середнє значення при вибірці 

більшого об’єму не вийде за межі знайденого інтервалу. 

Обчислимо довірчий інтервал для дисперсії. Ймовірність виходу за нижню 

межу дорівнює P(χ
2

n-1 < hH) = (1 – γ)/2 = (1 – 0,99)/2 = 0,005. Для кількості ступенів 

свободи k = 14 за таблицею розподілу χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,005) = 31,31935.  

Обчислимо випадкову помилку дисперсії: 

tH = 
(n-1)S

2

hH
 ;   tH = 

14 • 2,432

31,31935
 = 2,63  

Ймовірність виходу за верхню межу дорівнює P(χ
2

n-1 ≥ hB) = 1 – P(χ
2
n-1 < hH) 

= 1 – 0,005 = 0,995. Для кількості ступенів свободи k = 14 за таблицею розподілу 

χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,995) = 4,07467 

Випадкова помилка дисперсії складає: 

tB = 
(n-1)S

2

hH
 ;  tB = 

14 • 2,432

4,07467
 = 20,22  

(5,89 – 2,63; 5,89 + 20,22)  

Таким чином, інтервал (3,26;26,11) покриває параметр S
2
 з надійністю 

γ = 0,99. 

Використовуючи формулу S(1 – q) < σ < S(1 + q), знайдемо довірчий 

інтервал для середньоквадратичного відхилення з надійністю γ = 0 та обсягом 

вибірки n = 15. За таблицею q = q(γ;n) визначаємо параметр q(0;15) = 0,37 

2,43(1 – 0,37) < σ < 2,43(1 + 0,37)    1,531 < σ < 3,329  

Таким чином, інтервал (1,531;3,329) покриває параметр σ з надійністю γ = 0. 
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Підсумовуючи все вищенаведене, констатуємо той факт, що мода, медіана 

та середнє групи КГ-1 мало відрізняються, тому розподіл є достатньо 

симетричним. 

Методикою, наведеною вище, порівняємо групу ЕГ-2 з групою КГ-2 (див. 

таблиці 3.2.19 та 3.2.20). Для цього спочатку проранжуємо дискретний ряд 

результатів передекспериментального зрізу в групі ЕГ-2, відсортувавши його 

значення за збільшенням, та зробимо необхідні обчислення. 

 

Таблиця 3.2.19 

Обчислення точкових параметрів вибірки 

(передекспериментальний зріз ЕГ-2) 

Шифр студента x |x - xср| (x - xср)
2
 

М-на Д. 
18 3,8 14,44 

Р-ко О. 
19 2,8 7,84 

С-ко Д. 
19 2,8 7,84 

С-ка М. 
19 2,8 7,84 

Л-па Р. 
21 0,8 0,64 

М-ін Є. 
21 0,8 0,64 

М-ик О. 
21 0,8 0,64 

М-ук О. 
22 0,2 0,04 

П-ко А. 
22 0,2 0,04 

Г-ай С. 
23 1,2 1,44 

Г-ва І. 
23 1,2 1,44 

К-ян Д. 
23 1,2 1,44 

Г-єв Я. 
25 3,2 10,24 

Д-ий С. 
25 3,2 10,24 

П-ик Л. 
26 4,2 17,64 

Σ 327 29,2 82,4 

Позначення: х – кількість балів, набраних студентом  
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Для оцінки ряду розподілення знайдемо просту середню, яка необхідна для 

подальших обчислень: 

x  = 
∑x

n
 ;  x  = 

327

15
 = 21,8  

Обчислимо моду, що є значенням ознаки, яке найчастіше зустрічається в 

одиниці даної сукупності. Значення ряду 19 зустрічається найчастіше (3 рази). 

Відтак, мода дорівнює x = 19. 

Знайдемо медіану, значення ознаки, якої ділить одиниці ранжованого ряду 

на дві частини. Медіана відповідає варіанту, що стоїть у середині ранжованого 

ряду. Знаходимо середину ранжованого ряду: h = 
(n+1)

/2 = 
(15+1)

/2 = 8. Цьому номеру 

відповідає значення ряду 22. Отже, медіана Me = 22. 

Перейдемо до обчислення абсолютних та відносних показників варіації. Для 

врахування різності всіх одиниць шуканої сукупності обчислимо середнє лінійне 

відхилення: 

d = 
∑|xi - x |

n
 ;  d = 

29,2

15
 = 1,95  

Кожне значення ряду відрізняється від іншого в середньому на 1,95. 

Дисперсія, яка характеризує міру розкиду навколо її середнього значення 

(тобто відхилення від середнього), складає 

D = 
∑(xi - x )

2

n
 ;   D = 

82,4

15
 = 5,49  

Незсунена оцінка дисперсії, яка є спроможною оцінкою дисперсії, 

виявилася: 

S
2
  = 

∑(xi - x )
2

n-1
 ;  S2  = 

82,4

14
 = 5,89  

Середнє квадратичне відхилення (середня похибка вибірки) складає 

σ = D = 5,493 = 2,34  

Кожне значення ряду відрізняється від середнього значення 21,8 у 

середньому на 2,34. 

Оцінка середньоквадратичного відхилення дорівнює  
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s = S2  = 5,89 = 2,43  

Обчислимо один з відносних показників варіації зазначеної вибірки – 

коефіцієнт варіації, який є мірою відносного розкиду значення сукупності показує, 

яку частку середнього значення цієї величини складає її середній розкид: 

v = 
σ

x
 = 

2,34

21,8
*100% = 10,75%  

Оскільки v ≤ 30%, тоді сукупність однорідна, а варіація слабка. Таким 

чином, отриманим результатам можна вірити.  

Проаналізуємо показники форми розподілення, використавши для цього 

довірчий інтервал для генеральної середньої: 

( x  - tkp 
s

n
 ; x  + tkp 

s

n
) 

Знайдемо значення tkp за таблицею розподілу Стьюдента: 

Tтабл(n–1;α/2) = Tтабл(14;0,025) = 2,145  

ε = tkp 
s

n
  = 2,145 

2,43

15
 = 1,34  

(21,8 – 1,34;21,8 + 1,34) = (20,46;23,14)  

З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що середнє значення при вибірці 

більшого об’єму не вийде за межі знайденого інтервалу. 

Обчислимо довірчий інтервал для дисперсії. Ймовірність виходу за нижню 

межу дорівнює P(χ
2

n-1 < hH) = (1 – γ)/2 = (1 – 0,99)/2 = 0,005. Для кількості ступенів 

свободи k = 14 за таблицею розподілу χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,005) = 31,31935.  

Обчислимо випадкову помилку дисперсії: 

tH = 
(n-1)S

2

hH
 ;   tH = 

14 • 2,432

31,31935
 = 2,63  

Ймовірність виходу за верхню межу дорівнює P(χ
2

n-1 ≥ hB) = 1 – P(χ
2
n-1 < hH) 

= 1 – 0,005 = 0,995. Для кількості ступенів свободи k = 14 за таблицею розподілу 

χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,995) = 4,07467 
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Випадкова помилка дисперсії складає: 

tB = 
(n-1)S

2

hH
 ;  tB = 

14 • 2,432

4,07467
 = 20,22  

(5,89 – 2,63; 5,89 + 20,22)  

Таким чином, інтервал (3,26;26,11) покриває параметр S
2
 з надійністю γ = 

0,99. 

Використовуючи формулу S(1 – q) < σ < S(1 + q), знайдемо довірчий 

інтервал для середньоквадратичного відхилення з надійністю γ = 0 та обсягом 

вибірки n = 15. За таблицею q = q(γ;n) визначаємо параметр q(0;15) = 0,37 

2,43(1 – 0,37) < σ < 2,43(1 + 0,37)    1,531 < σ < 3,329  

Таким чином, інтервал (1,531;3,329) покриває параметр σ з надійністю γ = 0. 

Підсумовуючи все вищенаведене, констатуємо той факт, що мода, медіана 

та середнє групи ЕГ-2 мало відрізняються, тому розподіл є достатньо 

симетричним. 

Аналогічним шляхом обчислимо результати передекспериментального зрізу 

в групі КГ-2. Для цього проранжуємо дискретний ряд результатів, відсортувавши 

його значення за збільшенням, і зробимо необхідні обчислення. 

 

Таблиця 3.2.20 

Обчислення точкових параметрів вибірки 

(передекспериментальний зріз КГ-2) 

Шифр студента x |x - xср| (x - xср)
2
 

Л-ин В. 17 3,8 14,44 

М-ий А. 17 3,8 14,44 

С-ий Є. 17 3,8 14,44 

Т-ов С. 17 3,8 14,44 

П-ко В. 18 2,8 7,84 

Г-ик О. 19 1,8 3,24 

С-ва О. 19 1,8 3,24 

Ш-ий Р. 20 0,8 0,64 
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Таблиця 3.2.20 (продовження) 

А-ін К. 21 0,2 0,04 

О-ко Т. 21 0,2 0,04 

Ж-ов М. 22 1,2 1,44 

Л-ва В. 23 2,2 4,84 

Д-ін І. 26 5,2 27,04 

Б-ак С. 27 6,2 38,44 

Г-ин З. 28 7,2 51,84 

Σ 312 44,8 196,4 

Позначення: х – кількість балів, набраних студентом  

 

Для оцінки ряду розподілення знайдемо просту середню, яка необхідна для 

подальших обчислень: 

x  = 
∑x

n
 ;  x  = 

312

15
 = 20,8  

Обчислимо моду, що є значенням ознаки, яке найчастіше зустрічається в 

одиниці даної сукупності. Значення ряду 17 зустрічається найчастіше (4 рази). 

Відтак, мода дорівнює x = 17. 

Знайдемо медіану, значення ознаки, якої ділить одиниці ранжованого ряду 

на дві частини. Медіана відповідає варіанту, що стоїть у середині ранжованого 

ряду. Знаходимо середину ранжованого ряду: h = 
(n+1)

/2 = 
(15+1)

/2 = 8. Цьому номеру 

відповідає значення ряду 20. Відтак, медіана Me = 20.  

Перейдемо до обчислення абсолютних і відносних показників варіації. Для 

врахування різності всіх одиниць шуканої сукупності обчислимо середнє лінійне 

відхилення: 

d = 
∑|xi - x |

n
 ;   d = 

44,8

15
 = 2,99  

Кожне значення ряду відрізняється від іншого в середньому на 2,99. 

Дисперсія, яка характеризує міру розкиду навколо її середнього значення 

(тобто відхилення від середнього), складає 
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D = 
∑(xi - x )

2

n
 ;  D = 

196,4

15
 = 13,09  

Незсунена оцінка дисперсії, яка є спроможною оцінкою дисперсії, 

виявилася: 

S
2
  = 

∑(xi - x )
2

n-1
 ;  S2  = 

196,4

14
 = 14,03  

Середнє квадратичне відхилення (середня похибка вибірки) складає 

σ = D = 13,093 = 3,62  

Кожне значення ряду відрізняється від середнього значення 20,8 у 

середньому на 3,62. 

Оцінка середньоквадратичного відхилення дорівнює 

s = S2  = 14,03 = 3,75  

Обчислимо один з відносних показників варіації зазначеної вибірки – 

коефіцієнт варіації, який є мірою відносного розкиду значення сукупності показує, 

яку частку середнього значення цієї величини складає її середній розкид: 

v = 
σ

x
 = 

3,62

20,8
*100% = 17,4%  

Оскільки v ≤ 30%, тоді сукупність однорідна, а варіація слабка. Відтак, 

отриманим результатам можна вірити.  

Проаналізуємо показники форми розподілення, використавши для цього 

довірчий інтервал для генеральної середньої: 

( x  - tkp 
s

n
 ; x  + tkp 

s

n
) 

Знайдемо значення tkp за таблицею розподілу Стьюдента: 

Tтабл(n–1;α/2) = Tтабл(14;0,025) = 2,145  

ε = tkp 
s

n
  = 2,145 

3,75

15
 = 2,07  

(20,8 – 2,07;20,8 + 2,07) = (18,73;22,87) 

 З імовірністю 0,95 можна стверджувати, що середнє значення при вибірці 

більшого об’єму не вийде за межі знайденого інтервалу. 
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Обчислимо довірчий інтервал для дисперсії. Ймовірність виходу за нижню 

межу дорівнює P(χ
2

n-1 < hH) = (1 – γ)/2 = (1 – 0,99)/2 = 0,005. Для кількості ступенів 

свободи k = 14 за таблицею розподілу χ
2
 знаходимо: 

χ
2
(14;0,005) = 31,31935.  

Обчислимо випадкову помилку дисперсії: 

χ
2
(14;0.995) = 4,07467 

Випадкова помилка дисперсії складає: 

tB = 
(n-1)S

2

hH
 ; tB = 

14 • 3,752

4,07467
 = 48,2  

(14,03 – 6,27; 14,03 + 48,2)  

Таким чином, інтервал (7.76;62.23) покриває параметр S
2
 з надійністю γ = 

0,99. 

Використовуючи формулу S(1 – q) < σ < S(1 + q), знайдемо довірчий 

інтервал для середньоквадратичного відхилення з надійністю γ = 0 та обсягом 

вибірки n = 15. За таблицею q = q(γ;n) визначаємо параметр q(0;15) = 0,37 

3.75(1-0.37) < σ < 3.75(1+0.37)  

2.363 < σ < 5.138  

Таким чином, інтервал (2.363;5.138) покриває параметр σ з надійністю γ = 0. 

Підсумовуючи все вищенаведене, констатуємо той факт, що мода, медіана 

та середнє групи КГ-2 мало відрізняються, тому розподіл є достатньо 

симетричним. 

Отже, як показали результати експерименту (наведено в табл. 3.2.2 − по 

табл. 3.2.16), використання методики навчання продукування вторинних текстів 

патентної документації на основі розробленої підсистеми вправ сприяло значному 

зростанню рівня сформованості англомовних писемних навичок і розвитку 

відповідних умінь. 

Констатуємо той факт, що приріст коефіцієнту навченості відбувся відразу в 

усіх групах (ЕГ-1, КГ-1, ЕГ-2, КГ-2), що брали участь в експериментальному 

навчання. Це засвідчило ефективність розробленої методики навчання 

комунікативних стратегій продукування англомовних патентних документів. 
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Не зважаючи на те, що у відсотковому відношенні студенти 

експериментальної групи перевищують студентів контрольної групи, говорити 

про те, що ці відмінності достовірні, поки що немає підстав. Отже, перевіримо 

достовірність відмінностей на підставі критерію кутового перетворення Фішера і 

з'ясуємо ефективність експериментальної методики навчання комунікативних 

стратегій продукування англомовних патентних документів. 

Розглянемо результати експериментального навчання по горизонталі і 

порівняємо ефективність двох варіантів методики навчання за допомогою методів 

математичної обробки даних. Використання багатофункціонального 

статистичного критерію φ* Фішера (кутове перетворення Фішера) дозволило нам 

зіставити дві вибірки за частотою ефекту й оцінити достовірність відмінностей 

між відсотковими частками цих вибірок. 

Сформулюємо дві статистичні гіпотези Н0 та Н1: 

Н0: частка осіб, які досягли достатнього приросту рівня коефіцієнта 

навченості писемного мовлення в ЕГ-1 та ЕГ-2 більша, ніж у КГ-1 і КГ-2 за 

результатами експериментального навчання. 

Н1: частка осіб, які досягли достатнього приросту рівня коефіцієнта 

навченості писемного мовлення в ЕГ-1 та ЕГ-2 не більша, ніж у КГ-1 і КГ-2 за 

результатами експериментального навчання. 

Керуючись методичними дослідженнями, ми вважали «ефектом» − 

коефіцієнт навченості 0,7 за В. П. Беспальком [16] і «немає ефекту» − показники 

нижчі за 0,7. Із метою визначення критерію φ* необхідні дані презентовано у 

вигляді таблиці (табл. 3.2.21). 

У групах ЕГ-1 і КГ-1 (загалом 30 учасників експерименту) 26 студентів 

досягли коефіцієнту навченості («є ефект»), що склало відсоткову частку 86,7 % і 

значення кута φ1 = 2,394, яке знайдено на підставі таблиці «Величини кута φ (у 

радіанах) для різних відсоткових часток» [166, с. 330−332]. У групах ЕГ-2 і КГ-2 

(загалом 30 учасників експерименту) 22 студенти досягли коефіцієнту навченості 

0,7 («є ефект»), що склало відсоткову частку 73,3 % і відповідне значення кута φ2 
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= 2,056 (166, с. 330−332). Таким чином, значення кута φ у групах ЕГ-1 і КГ-1 

(2,394) є вищим, ніж у групах ЕГ-2 і КГ-2 (2,056). 

 

Таблиця 3.2.21 

Статистична обробка результатів експериментального навчання 

Індекс 

групи 

«Є ефект», 

рівень навченості  

досягнуто 

«Немає ефекту», 

рівень навченості 

не досягнуто 

Загальна 

кількість 
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ас
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ЕГ-1, КГ-1 26 86,7 % 2,394 4 13,3 % 30 

ЕГ-2, КГ-2 22 73,3 % 2,056 8 26,7 % 30 

Разом 48   12  60 

 

Підрахуємо емпіричне значення критерію φ* за формулою: 

φ* = (φ1 − φ2 )  [166, c. 176], де 

φ1 (86,7 %) = 2,394 (кут, що відповідає більшій відсотковій частці, який у 

нашому випадку стосується шкали «є ефект» у групах ЕГ-1 і КГ-1); 

φ2 (73,3 %) = 2,056 (кут, що відповідає меншій відсотковій частці, який у 

нашому випадку стосується шкали «є ефект» у групах ЕГ-2 і КГ-2); 

n1 = 30 (обсяг вибірки груп ЕГ-1 і КГ-1, тобто 15+15); 

n2 = 30 (обсяг вибірки груп ЕГ-2 і КГ-2, тобто 15+15). 

Підставляємо наведені вище значення у формулу й обчислюємо φ* емп.: 

φ* емп. = (2,394 – 2,056) 
3030

3030




= 0,338 

60

900
= 0,338 3,873 

= 1,309. 
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Емпіричне значення φ* (1,309) зіставляємо з відомими критичними 

значеннями: 

            1,64 (р ≤ 0,05) 

φ* кр. =       2,31 (р ≤ 0,01) 

 

Отримане емпіричне значення φ* (1,31) менше за критичне: 

φ* емп. (1,31) < φ* кр. 

Результати відобразимо графічно, побудувавши вісь значущості (рис. 3.2.1): 

 

Рис. 3.2.1 Вісь значущості 

Отримане значення φ* емп. 1,31 знаходиться у зоні незначущості. Таким 

чином, відхиляється гіпотеза Н1, приймається тільки гіпотеза Н0. Це означає, що 

частка осіб, які досягли та перевищили достатній приріст рівня коефіцієнта 

навченості писемного мовлення, у групі ЕГ-2 більша, ніж в ЕГ-1. 

Таким чином, отримані статистичні дані дають можливість визначити 

найефективнішим варіант методики А, за яким на виконання студентами вправ 

когнітивно-комунікативного етапу відводилося більше навчального часу. 

Проаналізувавши отримані дані, констатуємо, що обидва варіанти методики 

навчання (А і Б) є ефективними. 

Аналіз результатів, отриманих після експериментального навчання, 

підтверджує ефективність використання розробленої методики навчання 

комунікативних стратегій продукування вторинних текстів патентної 

документацій майбутніх фахівців з машинобудування, що підтверджує 

правомірність висунутої гіпотези дослідження. 
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Зважаючи на отримані результати, можна стверджувати, що запропонована 

методика і розроблена підсистема вправ сприятимуть раціональній організації 

навчання продукування англомовних вторинних текстів патентної документації 

майбутніх фахівців технічної галузі, формуванню писемномовленнєвих навичок і 

розвитку відповідних умінь, реалізації дослідницької діяльності в професійній 

галузі знань, а також покращенню успішності студентів у процесі оволодіння 

англійської мови. 

Наступним нашим кроком буде надання методичних рекомендацій щодо 

застосування запропонованої методики навчання англійського писемного 

мовлення. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання комунікативних 

стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування 

майбутніх фахівців з машинобудування 

 

Для підвищення ефективності організації навчання комунікативних стратегій 

продукування описів технологічної розробки у ситуації дипломного проектування 

студентів технічних спеціальностей вважаємо за доцільне надати рекомендації 

щодо впровадження розробленої методики, цільовим призначенням якої є 

навчити студентів завершального етапу бакалаврату створювати вторинні тексти 

патентної документації відповідно до тематики напряму підготовки 

«Машинобудування» у межах теми дипломного проекту ОКР «Бакалавр». 

Метою цього підрозділу є окреслення завдань, які стоять перед викладачем, 

рекомендацій щодо процесу впровадження розробленої методики та труднощів, 

які можуть виникнути під час організації та проведення навчання.  

Завдання можна розділити на такі, що стосуються: 

- організації процесу навчання; 

- реалізації розробленої методики; 

- оцінювання результатів навчання. 

Почнемо з першої групи завдань, які охоплюють: 
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- узгодження тематики дипломних робіт та вимог до опрацювання 

англомовних патентів з викладачами фахових дисциплін; 

- добір корпусу текстів-зразків згідно з розробленими критеріями; 

- гармонізація цілей і завдань РНП АМПС з цільовим призначенням 

розробленої методики; 

- збалансування аудиторної та самостійної роботи студентів. 

Розглянемо зазначені завдання і надамо необхідні рекомендації щодо їхнього 

виконання. По-перше, доцільно проконсультуватись з викладачами випускових 

кафедр щодо основних напрямів дипломного проектування. Згідно з принципом 

міждисциплінарності при розробці РНП АМПС відбувається узгодження 

тематики з програмами фахових дисциплін, однак це не стосується ситуації 

дипломного проектування і пов’язаних з нею умінь англомовного професійно 

спрямованого спілкування. Це зумовлено динамікою змін тематики і 

проблематики дипломних проектів. Тому викладач іноземної мови має бути в 

постійному контакті з випусковими кафедрами для коригування як тематики 

текстів-зразків, так і вимог до опрацювання патентної документації. 

Розглянемо деякі аспекти добору текстів-зразків, що є одним з 

найважливіших завдань викладача, оскільки саме тексти патентної документації і 

відібраний з них лексико-граматичний матеріал, слугують основним засобом 

навчання продукування опису технологічної розробки. 

Рекомендуємо проаналізувати наступні Інтернет-ресурси: 

- з фахової тематики галузі «Машинобудування» і суміжних тем 

дипломного проектування студентів-бакалаврів ІХФ НТУУ «КПІ» 

http://www.industrialmachinery.com, http://www.engin.umich.edu/che, 

https://industrialmachinerydigest.com, http://www.chemengonline.com, 

http://www.infor.com/industries/industrial-machinery-and-equipment, 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk5rhLfALpg, 

https://www.youtube.com/watch?v=ujX5bDqUVzA, 

https://www.youtube.com/watch?v=axltjnTyHOc 

http://www.industrialmachinery.com/
http://www.engin.umich.edu/che
https://industrialmachinerydigest.com/
http://www.chemengonline.com/
http://www.infor.com/industries/industrial-machinery-and-equipment
https://www.youtube.com/watch?v=Mk5rhLfALpg
https://www.youtube.com/watch?v=ujX5bDqUVzA
https://www.youtube.com/watch?v=axltjnTyHOc
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- щодо підготовки до написання патентних описів і подання заявки 

https://www.youtube.com/watch?v=OmqNHSyV9iU, 

https://www.youtube.com/watch?v=vr5aMjUTVOc, 

https://www.youtube.com/watch?v=m-JGaSzSRXE, 

https://www.youtube.com/watch?v=mitE8Zbfd0g, 

https://www.youtube.com/watch?v=pdal4PJJgOA, 

https://www.youtube.com/watch?v=WZREm0_THVg, 

https://www.youtube.com/watch?v=9iP_T2lxpzg, 

- пошукових баз даних зареєстрованих патентних описів 

https://www.google.com/advanced_patent_search, 

http://www.eubusiness.com/patents, https://www.epo.org/searching-for-

patents.html, https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents, 

https://worldwide.espacenet.com, https://www.gov.uk/search-for-patent, 

https://register.epo.org/regviewer, https://patentscope.wipo.int. 

Ґрунтуючись на порадах фахівців-викладачів профільних дисциплін, під час 

добору корпусу текстів слід брати до уваги аспект новизни текстів патентної 

документації, відбираючи тексти патентних описів не старіші 5 років. Винятком 

може бути текст, який опрацьовується на першому занятті у якості зразка 

композиційної структури патентного опису. 

Слід враховувати пріоритетність проблематики дипломного проектування та 

обсяг текстів. Достатніми, як показує практика, є патентні описи, загальний об’єм 

яких не перевищує 2500 слів. 

Необхідною умовою впровадження розробленої методики є її гармонічне 

включення у робочу навчальну програму кредитного модулю АМПС. Найбільш 

доцільним є впровадження розробленої методики у сьомому семестрі. Це 

пояснюється тим, що у восьмому семестрі згідно з навчальним планом аудиторні 

заняття з ІМ не передбачені. Відсутність занять з ІМ у восьмому семестрі 

негативно впливає на підготовку до вступного іспиту до магістратури. Таким 

чином, саме сформованість комунікативних стратегій професійно спрямованого 

https://www.youtube.com/watch?v=OmqNHSyV9iU
https://www.youtube.com/watch?v=vr5aMjUTVOc
https://www.youtube.com/watch?v=m-JGaSzSRXE
https://www.youtube.com/watch?v=mitE8Zbfd0g
https://www.youtube.com/watch?v=pdal4PJJgOA
https://www.youtube.com/watch?v=WZREm0_THVg
https://www.youtube.com/watch?v=9iP_T2lxpzg
https://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.eubusiness.com/patents
https://www.epo.org/searching-for-patents.html
https://www.epo.org/searching-for-patents.html
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://worldwide.espacenet.com/
https://www.gov.uk/search-for-patent
https://register.epo.org/regviewer
https://patentscope.wipo.int/
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писемного англомовного спілкування має змогу компенсувати відсутність 

аудиторних занять з ІМ. 

Друга група завдань стосується реалізації розробленої методики, до них 

можна віднести: 

- забезпечення мотивації студентів до навчання продукування вторинних 

текстів патентної документації; 

- зосередження уваги студентів на структурно-композиційних і лінгвальних 

особливостях патентної документації; 

- забезпечення вправляння студентів у формуванні комунікативних 

стратегій для написання вторинних текстів патентної документації. 

Дамо деякі рекомендації щодо цієї групи завдань. 

На початку процесу навчання комунікативних стратегій необхідно 

активізувати мотивацію студентів, зазначивши, що уміння продукувати 

вторинний опис патентної документації є необхідними для студентів 

завершального етапу бакалаврату для: 

- написання англомовного реферату є необхідним складником дипломної 

роботи рівня вищої освіти «Бакалавр»; 

- написання англомовного реферату під час подачі заявки спроектованого 

пристрою до Укрпатенту (вимога профілюючої кафедри, заявка подається з 

науковим керівником, який є співавтором); 

- написання тез доповідей конференцій і наукових статей. 

При цьому доцільно надати факти про інформаційну щільність патенту та 

інші екстралінгвальні особливості текстів патентної документації. Виконання 

завдання підкріплюється відеофрагментом презентації роботи над МНК. Бажано, 

щоб у цій бесіді брав участь викладач фахової дисципліни. Крім того, мотивація 

до виконання навчальних завдань забезпечена комунікативною спрямованістю 

інструкцією до передекспериментального зрізу та участі в міні-проекті в процесі 

експериментального навчання. 

Завдання зосередження уваги студентів на структурно-композиційних і 

лінгвальних особливостях патентної документації реалізуються у групі мовних 
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вправ і вправ та завдань, що готують до мовленнєвої діяльності. Значна частина 

таких вправ подається у МНК (в електронному вигляді) і виконується у якості 

СРС, при цьому оцінювання правильності відповідей за кожне виконане завдання 

відбувається автоматично, дані по кожному студенту зберігаються і доступні для 

подальшого аналізу. Приклади вікон вправ і завдань з МНК надано в додатку Г. 

Викладачу рекомендується заздалегідь спланувати самостійну роботу 

студентів для всього циклу занять з урахуванням особистих інтересів студентів і 

завдань, які стосуються тематики дипломного проектування. Самостійна робота, 

відповідно до навчальних планів (2011 р.), складала 50 % від загальної кількості 

годин у межах кредиту і має реалізовуватися на всіх трьох етапах моделі 

авторської методики. 

На підготовчому етапі самостійна робота полягає в читанні англомовної 

літератури з предметної галузі з метою добору необхідної фахової інформації, яка 

складатиме предмет писемного мовлення. Крім цього, самостійно студенти 

виконують лексичні та граматичні вправи, покликані формувати відповідні 

навички. Ці вправи підлягають подальшій перевірці в аудиторії. 

На когнітивно-комунікативному етапі під час аудиторних занять викладач 

знайомить студентів з алгоритмами дій обробки первинного тексту, оцінювання 

та присвоєння інформації. Після чого студенти під керівництвом викладача 

виконують відповідні вправи та завдання, – тим  самим у них формуються 

первинні уміння обробки первинного тексту, а також оцінювання та присвоєння 

інформації. Наступним кроком є самостійна робота, яка полягає у самостійному 

виконанні по дві вправи відповідно на обробку первинного тексту, оцінювання та 

присвоєння інформації. Вправи мають обов’язково перевіряє викладач. 

На комунікативному етапі відбуваються формування і використання 

комунікативних стратегій створення письмового вторинного тексту у формі 

реферату та анотації патентних документів. На цьому етапі самостійна робота 

посідає важливе місце, оскільки переважну більшість вправ на складання 

патентних документів студенти виконують самостійно. В аудиторії рекомендуємо 

виконувати вправи на формування стратегій компресії інформації та перифразу. 
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Моделювання ж самих текстів, яке інтегрує усю палітру стратегій, студенти 

виконують в позааудиторний час. 

Упроваджувати авторську методику рекомендуємо шляхом дотримання 

низки  принципів. Найбільш вагомими є такі дидактичні принципи: свідомість 

(студенти мають чітко усвідомлювати комунікативні цілі вторинних текстів 

патентної документації, свідомо застосовувати різноманітні стратегії, вербальні та 

паравербальні засоби для їхньої реалізації); активність (навчання комунікативних 

стратегій має здійснюватися за максимального використання когнітивних дій 

студента, який має стати активним учасником процесу засвоєння комунікативних 

стратегій; будь-які дії, пов’язані з вибором стратегій, з їхньою безпосередньою 

імплементацією та регуляцією на різних етапах методичної моделі, мають бути 

відпрацьовані на належному рівні кожним студентом). 

Серед методичних принципів виділяємо: принципи комунікативності 

(навчання означених стратегій має здійснюватися інтегровано з формуванням 

комунікативних умінь писемного мовлення; під час навчання стратегій слід 

використовувати комунікативні завдання та умовно-комунікативні вправи, які 

моделюють реальні автентичні комунікативні ситуації створення патентної 

документації), автентичності навчального матеріалу (автентичні тексти необхідно 

використовувати у двох випадках – для аналізу складених носіями мови 

вторинних текстів патентної документації: реферату та анотації, які мають 

слугувати взірцями лінгвостилістичних, композиційних і паравербальних засобів 

реалізації комунікативних стратегій; для опрацювання первинних текстів: 

реферування їх та складання на їхній основі анотацій), домінантної ролі вправ 

(вправи є основним способом навчання комунікативних стратегій; рекомендуємо 

використовувати розроблені нами в розділі 2.4 комплекси вправ, а також 

дотримуватися етапності у їхньому використанні). У навчанні комунікативних 

стратегій ми надаємо перевагу систематичним вправлянням: кожен студент має 

використати в змодельованих ситуаціях мовлення достатню кількість алгоритмів 

реалізації кожної із заявлених комунікативних стратегій. 
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Третя група завдань (оцінювання результатів навчання) передбачає: 

- визначення об’єктів контролю; 

- визначення критеріїв оцінювання; 

- визначення видів, форм та методів контролю. 

Об’єктами контролю є цілісні вторинні тексти патентної документації – 

реферати та анотації до рефератів, складені студентами. Саме ці тексти 

експлікують правильність використання комплексу стратегій розуміння тексту, 

стратегій оцінювання і присвоєння інформації та стратегій створення вторинного 

тексту. 

Рекомендуємо використовувати такі критерії оцінювання стратегічної 

компетентності: досягнення комунікативної мети, фахова відповідність, зв’язність 

і логічність, правильність мовного оформлення, різноманітність мовленнєвих 

засобів, розгорнутість опису. 

Основними видами контролю опанування комунікативних стратегій 

професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх 

фахівців з машинобудування визначаємо поточний (викладач має здійснювати 

системно перевірку знань, навичок і вмінь під час виконання вправ) та 

підсумковий (перевірка умінь складати вторинні тексти патентної документації – 

реферати та анотації до рефератів). Основними формами контролю визначаємо 

індивідуальний (для виявлення індивідуальних знань, навичок і вмінь 

використання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного 

писемного спілкування кожним студентом) та фронтальний (перевірка якості 

виконання завдань усіма студентами групи). 

Основними методами контролю визначаємо методи усного контролю 

(коментування та пояснення студентами своїх дій, пов’язаних із виконанням 

вправи; усний контроль провідним є на підготовчому та когнітивно-

комунікативному етапах) та методи письмового контролю (під час перевірки 

завдань на складання студентами вторинних текстів патентної документації; 

означений метод контролю є релевантним на комунікативному етапі). 
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Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі дослідження, присвяченому висвітленню питання 

експериментальної перевірки методики навчання продукування вторинних текстів 

патентної документації студентів технічних спеціальностей, нами: 

1. Під час організації методичного експерименту було розглянуто об’єкт, 

мету, завдання, фази експерименту, гіпотезу, варійовану і неварійовані умови. 

Визначено також характер експерименту відповідно до класифікації П. Б. Гурвича. 

2. Для оцінювання робіт було визначено й описано відповідні критерії – 

досягнення комунікативної мети, фахової відповідності, зв’язності та логічності, 

правильності мовного оформлення, різноманітності мовленнєвих засобів і 

розгорнутості опису технологічної розробки. 

3. Описано реалізацію експериментального навчання продукування 

вторинних текстів патентної документації та інтерпретовано результати навчання. 

Експериментальне навчання у межах даного дослідження проводилось у 

природних умовах навчального процесу і передбачало перевірку розробленої 

методики на підставі двох варіантів методики А і Б у чотирьох групах студентів 

(60 осіб), дві з яких були експериментальними (ЕГ-1 та ЕГ-2), а дві – 

контрольними групами (КГ-1 та КГ-2). 

4. Підтверджена ефективність розробленої методики (варіанта А, за яким 

працювали ЕГ-1 та ЕГ-2), яка реалізувалася через збільшення вправ когнітивно-

комунікативного етапу та завдяки збільшенню питомої ваги позааудиторної СРС 

під час підготовчого етапу. 

5. Продемонстровано (результати до та після експерименту), що в групі ЕГ-1 

відповідно до критерію «досягнення комунікативної мети» приріст склав 4,67 (з 

4,4 до 9,07), «фахова відповідність» − 4,27 (з 4,33 до 8,6), «зв’язність і логічність» 

− 4,13 (з 4,07 до 8,2), «правильність мовного оформлення» − 4,27 (з 3,53 до 7,8), 

«різноманітності мовних засобів» − 2 (з 3,8 до 5,8), «розгорнутості опису» − 0,94 

(з 1,33 до 2,27). У групі ЕГ-2 приріст за критерієм «досягнення комунікативної 

мети» склав  4,67 (з 4,6 до 9,27), «фахова відповідність» − 4,54 (з 4,13 до 8,67), 
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«зв’язність і логічність» − 4,33 (з 4 до 8,33), «правильність мовного оформлення» 

− 3,46 (з 3,67 до 7,13), «різноманітність мовленнєвих засобів» − 1,34 (з 3,93 до 

5,27), «розгорнутість опису» − 0,33 (з 1,47 до 1,8). 

6. Позитивні результати післяекспериментального зрізу ми отримали, 

проаналізувавши використання обох варіантів методики відповідного навчання, 

яке показало значний приріст рівня сформованості вмінь продукування вторинних 

текстів патентної документації не тільки в експериментальних, а також і в 

контрольних групах. Цим підтверджується ефективність розробленої методики, 

описана в нашому дослідженні. 

За допомогою методів математичної статистики визначено значення 

кутового перетворення Фішера φ* емп. 1,31, яке знаходиться в зоні незначущості. 

Таким чином, відхиляючи гіпотезу Н1, приймаємо гіпотезу Н0. Це означає, що 

частка осіб, які досягли та перевищили достатній приріст рівня коефіцієнту 

навченості професійно спрямованого англійського писемного мовлення, у групах 

ЕГ-1 і ЕГ-2 більша, ніж у КГ-1 і КГ-2. Так, у групі ЕГ-1 приріст склав 93 %, в ЕГ-2 

– 84,1 %, КГ-1 – 69 %, КГ-2 – 78,6 %. Студенти експериментальних груп 

продемонстрували вищі результати, ніж студенти контрольних. 

Розроблено методичні рекомендації, мета яких сприяти впровадженню 

методики навчання комунікативних стратегій продукування вторинних текстів 

патентної документації у навчальний процес. 

Результати третього розділу опубліковано в роботі [206]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розглядається питання, пов'язані з методикою навчання 

комунікативних стратегій продукування англомовних вторинних текстів 

патентної документації майбутніми фахівцями з машинобудування. Реалізація 

накреслених цілей і завдань знайшла своє відображення у визначенні теоретичних 

передумов навчання студентів технічних спеціальностей, розроблені методики 

формування продукування вторинних тексти патентної документації на 

завершальному етапі бакалаврату, експериментальній перевірці її ефективності та 

формулюванні методичних рекомендацій щодо впровадження цієї методики в 

навчальний процес. 

У результаті наукового дослідження ми дійшли таких висновків: 

1. З’ясовано, що здатність володіти комунікативними стратегіями складає 

стратегічну компетентність, яка входить до інваріантного ядра комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців науково-технічної галузі. Тому формування 

комунікативних стратегій слід вважати одним із ключових аспектів професійної 

підготовки інженерних кадрів. 

Стратегічну компетентність розуміємо як систему знань про продуктивні та 

інтерпретаційно-рецептивні стратегії мовлення, а також умінь їхнього 

використання у сукупності вербальних, невербальних і паравербальних засобів, 

метакогнітивних процесів (планування, виконання, керування, контроль і 

рефлексія) для досягнення комунікативних цілей. 

2. Схарактеризовано ситуацію науково-дослідної роботи студентів у 

навчанні англійської мови професійного спрямування. Ситуацію НДР визначаємо 

як динамічну систему міжпредметних взаємодіючих факторів, які спонукають до 

реалізації комунікативного наміру отримання необхідної інформації з текстів 

патентної документації з метою обґрунтування актуальності дипломного проекту. 

Обґрунтовано, що студенти технічних ВНЗ напряму підготовки 

6.050503 «Машинобудування» (нова назва: спеціальність 133 – «Галузеве 

машинобудування») повинні вміти презентувати висновки НДР іноземною мовою, 
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що є обов’язковим компонентом оформлення результатів дипломного 

проектування, а також застосовувати знання іноземної мови в галузі хіміко-

технологічних, біотехнологічних, холодильних і газо- нафтопереробних процесів, 

автоматизації технологічних процесів, користуватися іноземною науково-

технічною літературою, складати анотації, реферати, документи, застосовувати 

належну галузеву термінологію, перекладати спеціальні тексти з іноземної мови, 

спілкуватися із фахівцями іноземною мовою професійного спрямування, 

проводити збір та аналіз інформації іноземних електронних джерел. 

Проведений аналіз потреб студентів у професійно орієнтованій писемній 

комунікації у ситуації дипломного проектування, а також аналіз сучасних 

соціально-економічних умов і світових тенденцій розвитку освіти, доводить 

доцільність і раціональність використання автентичних англомовних текстів 

патентної документації і засвідчує необхідність вузькоспеціалізованого навчання 

іноземних мов у технічному ВНЗ, до якого відносимо й спеціалізоване навчання 

продукування вторинних текстів патентної документації на основі текстів 

патентів, під яким ми розуміємо юридичний документ, що засвідчує право його 

власника на монопольне використання певного винаходу, а також його опис та 

характеристику. 

Визначено, що студенти повинні оволодіти загальностильовими 

екстралінгвальними особливостями патентів: наукова тематика текстів, 

узагальненість, відособлення та абстрактність викладу, логічність викладу, 

точність викладу, доказовість, об’єктивність, насиченість фактажною 

інформацією; жанрово специфічними особливостями: унікальність, оперативність, 

достовірність, універсальність і широке охоплення країн, структурованість, 

упорядкованість; лексичними та граматичними особливостями патентів.  

3. Встановлено, що основною метою навчання комунікативних стратегій 

професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з 

машинобудування є формування умінь найбільш оптимально використовувати 

систему комунікативних стратегій, а також вербальних та невербальних засобів їхньої 

реалізації у створенні писемних вторинних текстів патентної документації (а саме – 
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анотації до патентів, реферати). Студенти мають оволодіти стратегічною 

компетентністю на рівні В2. Відповідно до поставленої мети окреслено зміст 

навчання, який складають три групи стратегій: а) стратегії розуміння тексту 

(пропозиційні стратегії, стратегії локальної когерентності, стратегії використання 

знань і макростратегії); б) стратегії оцінювання і присвоєння інформації; 

в) стратегії створення вторинного тексту (стратегії смислового згортання тексту: 

стратегії компресії, які, у свою чергу, поділяємо на стратегію резюмованого 

узагальнення, стратегію вибіркового узагальнення; стратегії перифразу: стратегія 

заміщення тексту, стратегія поєднання, стратегія групування інформації; стратегії 

зв’язного формування думки в межах абзацу та стратегії зв’язності абзаців у межах 

цілісного тексту). 

У межах визначеного змісту навчання визначено низку критеріїв добору 

мовного та мовленнєвого матеріалів. Для добору лексичного мінімуму виділено 

критерій тематичної продуктивності, критерій частотності, предметно-

профільної відповідності. Для добору граматичного матеріалу – критерій 

частотності. Для добору текстів патентних документів визначено критерії 

автентичності, сучасності, інформативності, професійно-профільної 

спрямованості, лінгвістичної доступності, предметної зв’язності текстів, 

смислової завершеності, наявності екстралінгвальних опор, обсягу тексту. 

4. Розроблено авторську методику навчання комунікативних стратегій 

англомовного спілкування у ситуації НДР студентів технічних спеціальностей. 

Запропонована методика передбачає три етапи навчального процесу (підготовчий, 

когнітивно-комунікативний і комунікативний етапи), методи, прийоми навчання 

та спеціально розроблену підсистему вправ. 

Модель авторської методики реалізується в межах навчальної дисципліни 

«Англійська мова професійного спрямування». Для повної реалізації розробленої 

методики необхідно 14 аудиторних годин та 20 годин самостійної роботи. 

Метою підготовчого етапу є активізація знання з предметної галузі, 

формування необхідних для подальшого навчання мовних навичок (лексичних і 

граматичних). На когнітивно-комунікативному етапі формуються стратегії 



 195 

обробки первинного тексту в ході його розуміння, оцінювання та присвоєння 

інформації. На комунікативному етапі відбуваються формування і використання 

комунікативних стратегій створення письмового вторинного тексту у формі 

реферату та анотації патентних документів. 

На основі взятої за основу в дослідженні теорії рівневого розвитку мислення 

Б. Блума в дисертації запропоновано триступеневу організацію виконання 

письмових завдань: підготовка (pre-writing), що передбачає дослідження 

оригіналу тексту патенту, заповнення прогалин у знанні предмету тексту, 

вивчення відповідних термінів і знаходження їхніх відповідників рідною мовою, 

вивчення рисунків, фігур креслеників, графіків, схем, таблиць та ін., наявних у 

патентному описі, тощо; виконання реферату чи анотації (while-writing), під час 

якого використовуються описані вище стратегії продукування вторинного тексту, 

і підсумковий ступінь (post-writing), на якому здійснюється обмін роботами між 

студентами з подальшим їхнім обговоренням, оцінюванням педагогом і самими 

студентами, рефлексія, інтеграція створених робіт у подальшу професійну 

діяльність відповідно до контексту заняття. 

Обґрунтовано та розроблено підсистему вправ для навчання 

комунікативних стратегій створення текстів патентної документації, яка охоплює 

окремі групи. 

На підготовчому етапі студенти повинні виконувати вправи на формування 

мовних (лексичних і граматичних) навичок, а також завдання для активізації 

професійно орієнтованої інформації, що входять до групи вправ для підготовки до 

мовлення. На когнітивно-комунікативному етапі – вправи і завдання на 

формування комунікативних стратегій обробки інформації первинного тексту, на 

формування стратегій розуміння тексту, стратегій оцінювання інформації, 

стратегій присвоєння інформації. На комунікативному етапі – вправи і завдання 

на формування комунікативних стратегій створення вторинного тексту реферату, 

на формування стратегій створення анотації. 

5. З метою перевірки ефективності проведено експериментальне навчання 

серед чотирьох груп студентів (загалом 60 осіб) четвертого курсу ІХФ, дві з яких 
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були експериментальними (ЕГ-1 та ЕГ-2), а дві – контрольними групами (КГ-1 та 

КГ-2). Оцінено результати експериментального навчання за критеріями – 

досягнення комунікативної мети, фахової відповідності, зв’язності та логічності, 

правильності мовного оформлення, різноманітності мовних засобів та 

розгорнутості опису. Інтерпретовано результати експериментального навчання, 

які засвідчили правильність висунутої гіпотези. Усі групи (ЕГ-1, ЕГ-2, КГ-1 та 

КГ-2) продемонстрували коефіцієнт навченості (за В. П. Беспальком) більший за 

0,7. Приріст (результати до та після експерименту) у ЕГ-1 за критерієм 

«досягнення комунікативної мети» склав: 4,67, «фахова відповідність» − 4,27; 

«зв’язність і логічність» − 4,13; «правильність мовного оформлення» − 4,27; 

«різноманітність мовленнєвих засобів» − 2; «розгорнутість опису» − 0,94. У групі 

ЕГ-2 приріст за критерієм «досягнення комунікативної мети» склав 4,67; «фахова 

відповідність» − 4,54; «зв’язність і логічність» − 4,33; «правильність мовного 

оформлення» − 3,46; «різноманітність мовленнєвих засобів» − 1,34; 

«розгорнутість опису» − 0,33. Приріст відбувся також у КГ-1 та КГ-2, що також 

демонструє ефективність запропонованої методики навчання. 

Позитивні результати післяекспериментального зрізу ми отримали, 

проаналізувавши використання обох варіантів методики відповідного навчання, 

які зафіксували значний приріст рівня сформованості вмінь продукування 

вторинних текстів патентної документації. Цим підтверджується ефективність 

розробленої методики, що описана в нашому дослідженні. Водночас, на підставі 

кутового перетворення Фішера φ* підтверджена більша ефективність розробленої 

методики (варіанта А) завдяки збільшенню питомої ваги вправ когнітивно-

комунікативного етапу. 

Укладені за результатами дослідження методичні рекомендації окреслюють 

завдання впровадження розробленої методики в навчальний процес та 

пропонують шляхи їхнього вирішення. Зокрема, детально описуються методичні 

аспекти добору текстів патентної документації, наведено рекомендації щодо 

ефективного пошуку таких текстів у мережі Інтернет, зазначаються шляхи 
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підвищення мотивації студентів до навчання КС, надаються приклади СРС на 

основі мультимедійного навчального курсу. 

Проведене дослідження не претендує на остаточне розв’язання проблеми 

навчання писемного мовлення. У якості перспективи подальшого дослідження 

може розглядатися створення методики навчання комунікативних стратегій 

академічного письма студентів магістратури.ж 
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Додаток А 

Зразок опитувального листа щодо НДР студентів 

для професорсько-викладацького складу технічних ВНЗ 

 

А Н К Е Т А 
 

Шановний добродію! У рамках наукового дослідження з метою покращення 

підготовки студентів із іноземної мови професійного спрямування і виявлення потреб у 

студентів старших курсів науково-дослідної роботи (НДР) проводиться анонімне 

анкетування серед професорсько-викладацького складу технічних ВНЗ.  

Сподіваємось, що уважно прочитана та коректно заповнена анкета сприятиме 

підвищенню ефективності навчання студентів технічних спеціальностей англійської 

мови професійного спрямування. 

 
1. Назва Вашого ВНЗ 

__________________________________________________________________ 
 

2. Який вид НДР студентів є визначальним у Вашому ВНЗ? 

o НДР як невід’ємний елемент навчального процесу 

o позанавчальна діяльність (науковий гурток) 

o науково-організаційна діяльність (конференція, олімпіада) 

o інше ___________________________________________________________ 

 

3. Зміст і характер НДР студента визначається: 

o проблематикою науково-дослідної роботи кафедри 

o науковими інтересами наукового керівника 

o урахуванням інтересів студента 

o інше ___________________________________________________________ 

 

4. Які методи залучення студентів до елементів дослідницької діяльності 

застосовуються у Вашому ВНЗ: 

o організація спеціального курсу з методики наукової творчості 

o в процесі підготовки до семінарських і практичних занять 

o мотивування участі у наукових дискусіях 

o інше ___________________________________________________________ 

 

5. Який вид навчально-наукової роботи найбільш ефективно розкриває творчий 

потенціал студента у Вашому ВНЗ: 

o виконання нетипових завдань дослідницького характеру (під час 

практики) 

o НДР студента в проблемних групах 

o підготовку і захист дипломної (курсової) роботи 

o інше ___________________________________________________________ 
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6. Які результати НДР студентів є найбільш вагомими в науковій діяльності 

Вашого ВНЗ: 

o наукові публікації 

o доповіді на конференціях 

o патентуванні власних винаходів 

 

7. Як часто Ваші студенти працюють з науково-технічною інформацією (НТІ) 

на рідній мові? 

o постійно 

o доволі часто 

o нечасто 

o у разі необхідності 

o ніколи 
 

7. Як часто Ваші студенти мають справу з НТІ на іноземній мові? 

o постійно 

o доволі часто 

o нечасто 

o у разі необхідності 

o ніколи 
 

8. Які види інформації (як рідною, так і іноземною мовою) найчастіше 

використовуються Вашими студентами в НДР і який вид є найбільш 

інформативним для них? 

o монографія 

o стаття 

o каталог 

o патентний опис і реферати патентів 

o проспекти 

 

9. З якою метою Ваші студенти можуть використовувати патентну інформацію? 

o для підготовки до занять з фахових дисциплін 

o для визначення рівня розвитку техніки 

o для дипломного проектування 

o для написання статей 

o написання тез і виступів на студентських науково-практичних 

конференціях 
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Додаток Б 

Зразок опитувального листа щодо професійно орієнтованого письма 

та читання для студентів 

 
А Н К Е Т А 

для визначення потреби в професійно орієнтованому  
читанні та письмі на іноземній мові у студентів немовних ВНЗ 

 
Ця анкета складена з метою вивчення потреби в професійно орієнтованому 

читанні та письмі, а також вдосконалення методів і прийомів отримання професійної 
інформації. Ваші відповіді допоможуть оптимізувати процес навчання професійно 
спрямованого спілкування студентів у немовному ВНЗ. Вам пропонується вибрати  
варіант(и) відповідей, які відповідають вашим інтересам і потребам. Дякуємо за 
співпрацю. 

 

І Вік, років: до 20 

 

 до 25 

 

 більше 25 

 

 Стать: жін.  чол.  

Спеціальність: техн.  гум.  

Курс: I  II  III  IV  V  

Попередня  
освіта 

звичн. шк. 

 

спец. шк. 

 

технікум 

 

професійне училище 

 

Ви навчались відм.  добре  задов.  погано  

 

II Що і де Вам вдається читати на іноземній мові? 

  у чит. 
залі  

вдома у мережі на CD-ROM 

• підручники, навч. посібники     

• реферативні журнали     

• анотації     

• журнальні статті     

• газетні статті     

• наукова-технічна реклама     

• патенти     

• техн. документація     

• довідники     

• енциклопедії     

 

 Чи продивляєтесь Ви науково-технічну літературу на іноземній мові? 

• на книжкових виставках  

• у книгарнях  

• у бібліотеках  

• на книжних ринках  

• у мережі Інтернет  

• на оптичних носіях (напр., CD-ROM)  
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ІІІ Чи отримуєте Ви нову інформацію при читанні науково-технічної 
літератури на іноземній мові? 

 Так  ні  

 якщо отримуєте, то чи використовуєте Ви її у 

• відповідях на іспиті або заліку   

• написанні курсових та дипломних робіт   

• науково-дослідній роботі   

IV Що Вам легше застосовувати для збереження інформації з іншомовних 
джерел з метою подальшого застосування у навчальній і наукових 
роботах? 

 • виписки  

• тези  

• реферати  

• конспекти  

• анотацію  

• огляд  

 

 Ви читаєте науково-технічну літературу на іноземній мові 

щоденно 

 

щомісячно 

 

епізодично 

 

менше 1 
год. 

 

1 год. 

 

2 год. 

 

З год. 

 

4 год. 

 

більше 4 год. 

 

 

 Які труднощі (об’єктивні/суб’єктивні) у Вас виникають у процесі читання 
науково-технічної літератури на іноземній мові: 

• мовні (велика кількість незнайомої лексики, складний 
стиль, безліч складних термінів 

  

• нестача часу   

• незнання предмета, про який читаєте   

• відсутність літератури за фахом   

• складність отримання літератури   

• особисті якості (неорганізованість, відсутність звички 
читати, погана пам’ять 

  

 

V Який вид письмового тексту іноземною мовою Ви найчастіше 
продукуєте в навчальній діяльності: 

• анотацію до статті   

• ключові слова до статті   

• реферативний огляд літератури   

• статті на іноземній мові   

• тези доповіді на конференцію іноземною мовою   

• патентну документацію   

 

VІ Який вид патентної інформації іноземною мовою Ви найчастіше 
використовуєте: 

• опис до патенту   

• опис на корисну модель   

• опис на промисловий зразок   
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• реферативні бази даних патентів   

 

VII Які джерела мережі Інтернет Ви використовуєте для ознайомлення з 
патентною документацією? 

• patents.google.com  

• uspto.org  

• www.epo.org  

• інші  

 

VІІI Як часто в науковій діяльності Ви описували власний винахід іноземною 
мовою: 

жодного разу 

 

1 раз  

 

більше 1 разу 
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Додаток В 

Зразок опитувального листа щодо використання текстів патентної 

документації для викладачів 

 

А Н К Е Т А 

 

Шановний добродію! З метою покращення підготовки студентів з іноземної мови 

за професійним спрямуванням, з'ясування доцільності для студентів старших курсів 

роботи з оригінальними англомовними патентними описами кафедра англійської мови 

технічного спрямування №2 факультету лінгвістики НТУУ «КПІ» проводить анонімне 

анкетування серед викладачів технічних кафедр НТУУ «КПІ».  

Сподіваємось, що уважно прочитана та коректно заповнена анкета сприятиме 

підвищенню ефективності навчання англійської мови професійного спрямування. 

 
1. Галузь 

діяльності__________________________________________________________ 
 

2. Як би ви визначили знання іноземної мови Вашими студентами  
(підкресліть потрібне) 

(добрі) (достатні) (слабкі) (незадовільні) 

3. Як часто Ваші студенти працюють з науково-технічною інформацією (НТІ) 

на рідній мові? 
(постійно, доволі часто, нечасто у разі необхідності, ніколи) 

4. Як часто Ваші студенти мають справу з НТІ на іноземній мові? 
(постійно, доволі часто, нечасто у разі необхідності, ніколи) 

5. Які види інформації (як рідною, так і іноземною мовою) найчастіше 

використовуються Вашими студентами в науково-дослідній роботі і який вид 

найбільш інформативний для них? (відмітьте знаком «+») 
монография Стаття Каталог 

 Патентний опис і патентні реферати Проспекти 

6. Який з попереднього пункту вид інформації найбільш корисний та 

необхідний для винахідницької діяльності? 

__________________________________________________________________ 

7. Як часто Ваші студенти застосовують патентну інформацію? 
(постійно, доволі часто, нечасто у разі необхідності, ніколи) 

8. Чи доводиться Вашим студентам стикатися з необхідністю працювати з 

патентною документацією на іноземній мові згідно з навчальним процесом? 

(постійно,      доволі часто,      нечасто у разі необхідності,      ніколи) 
Постійно 1 раз на місяць та частіше 

доволі часто 1 раз на 2-3 місяці 

нечасто у разі необхідності 1-2 рази на рік 

Ніколи -- 

9. З якою метою Ваші студенти використовують патентну інформацію? 
а) для підготовки до занять з фахових дисциплін; 

б) для визначення рівня розвитку техніки; 

б) для дипломного проектування; 

в) для написання статей; 

г) написання тез і виступів на студентських науково-практичних конференціях 
10. З якою метою Ваші студенти використовують патентний пошук? 

(Відмітьте знаком «+» те,  з якою метою Вам доводилося (чи Вам відомо) використовувати патентну 
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інформацію, якщо не вказані не всі цілі, додайте те, що вважаєте за потрібне (Поставте цифри від 1 і 

так далі за наростанням, поставивши на 1-е місце те, що зустрічається частіше) 
 

а) на патентну чистоту; 

б) пошук патентів-аналогів; 

в) визначення рівня розвитку техніки; 

г) вивчення нових виробів; 

д) пошук фірм, що виробляють зацікавлену продукцію, фірмовий пошук; 

е) рішення технічних задач / пошук прототипу; 

ж) кон’юнктурні дослідження 

_______________________________________________________________________________ 
11. Чи вважаєте Ви патентну інформацію найбільш 

                                                       (так,   ні,   важко відповісти) 

оперативною, __________________________________ 

вірогідною, __________________________________ 
конкретною __________________________________ 

12. Яка частина патентного опису найбільш важлива для Ваших студентів? 
а) повний опис 

б) формула винаходу 

в) бібліографічна частина 

г) опис креслеників 

д) патентний реферат 
13. Чи дозволяє Вашим студентам рівень володіння іноземною мовою і вміння 

роботи з патентною документацією у повній мірі? 
(так,            ні,            важко відповісти) 

14. Чи легко Ваші студенти орієнтуються і сприймають інформацію, що 

знаходиться у патентному описі на іноземній мові? 
(так,            ні,            важко відповісти) 

15. Чи достатньо Вашим студентам знань з патентознавства для роботи з 

патентною інформацію 
(так,            ні,            важко відповісти) 

16. На вашу думку, про які частини патентного опису Вашим студентам  було б 

корисно дізнатися у разі необхідності роботи з патентною документацією? 
(структура, особливості патентного опису, написання реферату патентного опису, _______________ ) 

17. Що заважає Вашим студентам використовувати патентною інформацію у 

повному обсязі? 
а) відсутність необхідності 

б) слабкі знання іноземної мови 

в) відсутність навичок роботи з патентною документацією 

г) складність у сприйнятті смислу  

д) невміння швидко орієнтуватися у патентному описі через брак знань патентної лексики 

на іноземній мові 

е) відсутність чіткого уявлення про особливості побудування формул винаходу та 

структури патентного опису у різних країнах 
18. Чи потрібно інженеру вміти працювати з іншомовною патентною 

документацією? 
(так,   ні,  важко відповісти) 

19. Чи був би для Ваших студентів у нагоді спеціалізований курс, що навчає 

роботі з іншомовною патентною документацією? 
(так,  ні,  важко відповісти) 

20. Як ви гадаєте, на якому курсі навчання у технічному ВНЗ доцільно вводити 

навчання роботи з іншомовними патентними описами? 

21 Чи маєте щось додати? Напишіть свої побажання. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток Г 

Приклади вікон мультимедійного навчального курсу для самостійної роботи 

з англомовними текстами патентів для студентів четвертого курсу 

інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ» 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=554 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/course/view.php?id=554
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Додаток Д 

 

Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу (елементу) системи 

дистанційного навчання НТУУ «КПІ» у якості навчально-методичної праці 

та надання грифу «Рекомендовано Методичною радою 

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут» 

 

(приведено оригінальний розмір сертифікату, див. наступ. стор.) 
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Додаток Е 

Зіставна діаграма результатів перед- та післяекспериментального зрізів 

по всіх групах 
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Діаграма Е.1 (продовження) 
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Зіставлення результатів експериментального навчання за критеріями 

оцінювання 

Діаграма Е.2 
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