
  Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

МЕДВЕДЧУК АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

УДК 371.315:811.111 

ДИСЕРТАЦІЯ  

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ  

У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 

 Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_________________________А.В. Медведчук 
 

Науковий керівник:  Сімкова Ірина Олегівна, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

 

Київ – 2019 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

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

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019; 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України. – Київ, 2019. 

У ході наукового дослідження отримано теоретичні, практичні та 

експериментальні результати формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності за допомогою діалогу-розпитування.  

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків.  

Досліджено цілі, підходи та принципи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності. 

Здійснено аналіз поняття і структури англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності.  

Запропоновано визначення англомовної професійно орієнтованої 

комунікативної компетентності.  

Доведено, що основними компонентами англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності виступають: лінгвістичний, професійний та 

соціокультурний.  
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Виокремлено основні завдання, які сучасні роботодавці ставлять перед 

майбутніми менеджерами з адміністративної діяльності. Зроблено огляд існуючих 

підходів та методів до навчання іноземної мови професійного спрямування і 

формування іншомовної комунікативної компетентності та розглянуто основні 

вимоги, що висувають освітньо-професійні програми та міжнародні стандарти 

освіти і визначено, які навички і вміння слід формувати у менеджерів з 

адміністративної діяльності в професійно орієнтованому діалогічному мовленні та  

знання, необхідні їм для здійснення професійно орієнтовнаої іншомовної 

комунікації. 

Обгрунтовано інтерактивну технологію ситуативного моделювання з 

визначенням типових ситуацій усного діалогічного спілкування менеджерів з 

адміністративної діяльності. 

Розглянуто структуру, властивості та функції професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування як засобу іншомовної професійно орієнтованої комунікації,  

рівень навчання та сформованості навичок діалогічного мовлення студентів 

4 курсу, професійні обов’язки менеджерів з адміністративної діяльності.  

Встановлено такі психологічні особливості професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення як зверненість, інформативність, вмотивованість, 

ситуативність та двосторонній характер мовлення, і, враховуючи кожну з них, 

виділено ряд навичок та вмінь, які слід формувати у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності. Виокремлено загальні лінгвістичні особливості 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення та проілюстровано їх 

характерними мовленнєвими зразками для менеджерів з адміністративної 

діяльності. 

Узагальнено основні критерії відбору навчального матеріалу, серед яких 

виділено якісні (методичні, психологічні), дидактичні (виховна цінність, 

значущість матеріалу для формування і розвитку особистості тощо) та кількісні 

(обсяг навчального матеріалу). Надано план послідовної побудови дій з відбору 

навчального матеріалу та розглянуто технології та прийоми інтерактивного 

навчання. Враховуючи особливості професійної діяльності менеджерів з 
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адміністративної діяльності, доведено, що оптимально подавати навчальний 

матеріал за допомогою технології ситуативного моделювання. 

У роботі обґрунтовано критерії відбору навчального матеріалу для 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, обрано цикл із 

15 тем та відібрано матеріали, які відповідають темам та ситуаціям, зазначеним у 

програмних документах і навчальних планах підготовки менеджерів з 

адміністративної діяльності. Також нами було розглянуто та охарактеризовано 

інтерактивні методи навчання. 

За допомогою визначених етапів формування компетентності на основі 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування: підготовчого, 

основного та підсумкового (завершального), розроблено і представлено 

теоретично обґрунтований комплекс вправ для формування у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні.  

Подано детальний опис процедур підготовки та проведення 

експериментальної перевірки ефективності розробленої методики формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, визначено критерії 

оцінювання рівня сформованості у студентів англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні,  проаналізовано й 

інтерпретовано результати експерименту, подано їх статистичну обробку.  

На основі отриманих результатів сформульовано методичні рекомендації 

щодо формування у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

англомовної професійно орієнтованої компетентності. 

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована комунікативна 

компетентність, діалогічне мовлення, професійно орієнтоване діалогічне 

мовлення, діалог-розпитування, ситуативне моделювання. 
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ABSTRACT 

Medvedchuk A. V. Formation of English professionally oriented competence 

in spoken interaction of future administrative managers. – Manuscript.  

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

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic languages). 

– National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». 

– Kyiv, 2019; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Theoretical, practical and experimental results have been received after 

conducting a scientific research of the process of formation the English professionally 

oriented competence in spoken interaction of future administrative managers by means 

of dialogue-questioning. 

PhD thesis consists of: introduction, three chapters, conclusions, references and 

applications.  

The analysis of the concept and structure of English professionally oriented 

competence in spoken interaction of future administrative managers is carried out. 

The definition of  English professionally oriented communicative competence as 

a professionally significant quality of personality, system formation, which provides 

comprehension and creative use of foreign language information in practical 

administrative activity and the ability to carry out international activities on solving 

professional problems is proposed. 

It is proved that the main components of the English professionally oriented 

competence in spoken interaction of the future administrative managers are as follows: 

linguistic, professional and sociocultural. 

The main requirements, which modern employers put forward to administrative 

managers, are singled out. A brief overview of existing approaches and methods for 

learning foreign language and the formation of foreign communication skills is made, 

and the main requirements of the educational and qualification characteristic of 

graduates of higher educational institutions, the educational-professional program of 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute and international standards of education are 
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overviewed, and determined, what skills and abilities should be formed for 

administrative managers. 

The interactive technology of situational simulation with the definition of typical 

spoken interaction situations of administrative managers is substantiated. 

The structure, properties and functions of dialogue-questioning as a means of 

foreign-language professionally oriented communication, level of training and 

formation of spoken interaction skills of 4-year students, professional duties of 

administrative managers are considered. A number of recommendations for teachers 

and students that they can use to form foreign language professionally oriented 

competence during the training of spoken interaction is distinguished. 

The general linguistic features of professionally oriented spoken interaction are 

highlighted and illustrated by their characteristic linguistic patterns for administrative 

managers. 

The main criteria for selection of educational material are generalized, as 

qualitative (methodological, psychological), didactic (educational value, material 

importance for formation and development of personality etc.) and quantitative (volume 

of educational material) are singled out. 

The plan for the sequential construction of activities for the selection of 

educational material was provided and the technologies of interactive learning were 

considered. Taking into account the peculiarities of the professional activity of 

administrative managers, it was determined that the teaching material should be 

submitted with the help of situational modeling technology. 

The work substantiates the criteria for the selection of educational material for the 

formation of  English professionally oriented competence in spoken interaction of future 

administrative managers. The cycle of 15 topics and materials were selected 

corresponding to the themes and situations specified in the program documents and 

training plans for administrative managers. Interactive teaching methods were also 

reviewed and described. 

On the basis of certain stages of professionally oriented competence building: 

preparatory, main and final,  a theoretically grounded set of exercises for the formation 
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of English professionally oriented competence in spoken interaction of future 

administrative managers is developed and presented. 

A detailed description of the procedures for preparing and conducting an 

experimental verification of the effectiveness of the developed methodology for the 

formation of  English professionally oriented competence in spoken interaction of future 

administrative managers is given, the criteria for assessing the level of formation of 

English professionally oriented competence in spoken interaction are determined, the 

results of the experiment are analyzed and interpreted, their statistical processing is 

presented.  

On the basis of the obtained results the methodological recommendations for the 

formation of  English professionally oriented competence of future administrative 

managers are formulated. 

Key words: English professionally oriented communicative competence, spoken 

interaction, professionally oriented spoken interaction, dialogue-questioning, situational 

simulation. 
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ВСТУП  

Актуальність теми і стан її наукової розробки. На сучасному етапі 

розвитку суспільства володіння професійно орієнтованою іноземною мовою 

набуває все більшого значення. Соціально-економічні зміни в Україні 

зумовлюють необхідність розширення простору комунікації, що в свою чергу 

сприяє посиленню міжнародної співпраці. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі адміністративного 

менеджменту має відбуватися з урахуванням загальноєвропейських тенденцій, 

адже одним із принципів, на яких ґрунтується політика нашої держави у сфері 

вищої освіти, є принцип міжнародної інтеграції, зокрема інтеграції системи вищої 

освіти України у простір вищої освіти Європи [47].  

Знання професійно орієнтованої англійської мови необхідне менеджерам з 

адміністративної діяльності (АД), адже в умовах глобалізації сучасної економіки 

змінюються соціально-трудові відносини і стан ринку праці. Розширення та 

поглиблення співпраці, розвиток зв’язків з іноземними партнерами потребують 

спілкування на міжнародному рівні, яке найчастіше відбувається англійською 

мовою. 

Відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування 

(English for Specific Purposes: National Curriculum for Universities) [203, с. 10] та 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment) [68, с. 6–

7], наприкінці бакалаврату (4 курс) майбутні менеджери з АД повинні отримати 

рівень володіння мовою В2. Це означає, що вони на цьому етапі навчання вже 

можуть починати, підтримувати та завершувати діалог належним чином, 

ініціювати англомовне професійно орієнтоване спілкування, дотримуватися 

рольових меж діалогу та вчасно його завершувати, можуть застосовувати кліше та 

звороти, щоб виграти час і вступити до діалогу. 

Це доводить необхідність формування англомовної професійно орієнтованої  

компетентності (АПОК) в ДМ на 4 курсі у закладах вищої освіти (ЗВО), що 
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готують бакалаврів за напрямом підготовки 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент» (з 2015 р. – фахівців спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування: шифр спеціальності – 28, галузь знань – Публічне управління та 

адміністрування). 

В умовах сьогодення студенти напрямку «Адміністративний менеджмент» 

повинні вміти розрізняти характерну професійну лексику, виступати на офіційних 

переговорах, нарадах, ділових зустрічах, що пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю [68, с. 9]. Вони мають відповідно поводитись у типових професійно 

орієнтованих ситуаціях, реагувати на складні повідомлення в професійному 

середовищі, сприймати точку зору співрозмовника, пристосовуватися до змін, які 

зазвичай відбуваються під час професійно орієнтованого діалогу щодо його 

напряму, стилю, основних наголосів тощо, виконувати низку функцій, 

притаманних відповідному виду діалогу, гнучко користуючись іншомовними 

професійно орієнтованими кліше. 

Крім того, сучасний  стан ринку праці висуває складні завдання щодо більш 

ефективного міжнародного спілкування та обміну досвідом, збільшення 

мобільності студентів, легшого доступу до інформації та більш глибокого 

взаєморозуміння під час ведення англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення [71, с. 109–110].  

Професія менеджера з АД передбачає не лише реалізацію методів 

класичного адміністративного управління, але й конструювання і 

реконструювання адміністративної системи відповідно до умов сучасного 

соціуму. Міжгалузеве партнерство та міжнародна співпраця, а отже і ведення 

переговорів та супровідної ділової документації вимагає володіння англомовною  

професійно орієнтованою компетентністю, що є необхідним для ведення ділового 

спілкування.   

Наприкінці початкового ступеня навчання (1 – 2 курси) студенти повинні 

вміти підтримувати діалог, запитувати інформацію, підсумовувати почуту 

інформацію та коментувати її, аргументувати свою точку зору тощо [203]. Ці 

програмні вимоги можуть бути реалізовані шляхом формування у майбутніх 
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менеджерів з адміністративної діяльності компетентності в англомовному 

професійно орієнтованому діалогічному мовленні, що відповідає глобальним 

завданням мовної освіти третього тисячоліття. Ключовим завданням освіти в XXI 

столітті є розвиток мислення, орієнтованого на майбутнє. Дійсно, в умовах 

модернізації освіти в Україні іншомовна підготовка фахівців з адміністративного 

менеджменту стає одним із цільових напрямів вищої освіти, а їхнє професійне 

спілкування англійською мовою свідчить про вітчизняний стан мовної освіти. 

За визначенням Програми з англійської мови для професійного спілкування 

(English for Specific Purposes (ESP) [203] метою навчання іноземним мовам для 

професійного спілкування є формування не окремого набору елементів, а 

інтегрованої системи умінь і знань, необхідних для ситуативного та професійного 

спілкування.  

Під час досягнення цієї мети у майбутніх менеджерів з АД формується 

достатній рівень професійно орієнтованої комунікативної компетентності, яку 

складають іншомовні знання, мовні, комунікативно-пізнавальні, мовленнєві 

навчики і вміння загальнотехнічного характеру. Ці знання, навчики і вміння 

забезпечують підготовку до подальшої самостійної роботи з іншомовним 

матеріалом відповідно до освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального 

процесу та майбутньої професійної діяльності.  

Проблемі навчання іншомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення присвячено багато вітчизняних і зарубіжних досліджень, зокрема: 

принципи навчання майбутніх економістів ділового англомовного говоріння 

(О. П. Биконя) [18],  навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення у 

немовному ВНЗ (М. Т. Кочнева) [111], навчання майбутніх філологів англійського 

ділового спілкування (О. С. Конотоп) [102], формування у майбутніх економістів 

англомовної компетентності у діловому спілкування (З. М. Корнєва) [103], 

навчання іншомовного діалогічного спілкування з використанням фонограми та 

відеофонограми (С. П. Литвиненко) [129], формування у майбутніх фахівців з 

менеджменту та економіки компетентності у говорінні (Л. Я. Личко) [130], 

навчання професійно спрямованого діалогу майбутніх менеджерів невиробничої 
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сфери (Л. О. Максименко) [135], розвиток у  студентів компетентності професійно 

орієнтованого діалогічного спілкування іноземною мовою (Є. О. Насонова) [162],  

навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних 

спеціальностей (І. О. Сімкова) [224], навчання студентів університету професійно 

орієнтованого спілкування іноземною мовою (Н. А. Сура) [249], підходи і 

принципи у навчанні англійській мові для ділового спілкування 

(О. Б.Тарнoпольський) [252]. Науковці використовують і здобутки іноземних 

фахівців у галузі лінгводтидактики, які стосуються навчання ділової професійно 

орієнтованої англійської мови (Н. Брігер) [285], навчання іноземної мови у різних 

комунікативних сферах (M. Елліс) [296]. При цьому у вищезазначених працях не 

простежується вивчення питання формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів за допомогою діалогічного спілкування, не визначено особливості 

професійного мовлення адміністративних менеджерів, не представлено окремих 

технологій з використанням діалогу одного типу, як діалог-розпитування (ДР) або 

кількох функціональних типів.   

Незважаючи на недостатню опрацьованість наукового предмета, 

глобалізація суспільства, розширення зовнішньоекономічної діяльності, активний 

розвиток міжнародного співробітництва викликають потребу організувати мовну 

освіту, щоб збільшення кількості двосторонніх і багатосторонніх зустрічей і 

переговорів менеджерів з АД лише прискорювало розвиток і формування в них 

англомовної професійно орієнтованої компетентності. 

У контексті нашого дослідження вважаємо, що в майбутніх менеджерів з 

АД слід формувати вміння вести діалог-розпитування, адже саме цей вид діалогу 

необхідний для забезпечення їх повсякденної професійної діяльності, організації 

переговорів, консультацій та обміну інформацією задля спільних домовленостей 

та прийняття узгоджених рішень. Крім того, структура та функції професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування як засобу формування англомовної 

комунікативної компетентності не були предметом спеціального дослідження, 

тому ми звернемося саме до цього виду діалогу. 
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Процес формування АПОК в ДМ відповідно до сучасних вимог у студентів 

спеціальності «Адміністративний менеджмент» ускладнюється також відсутністю 

навчальних матеріалів для навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування. Переважна більшість базових підручників для 

адміністративних менеджерів (Intelligent Business: Tonya Trappe, Graham Tullis 

[311]; Language Leader: David Cotton, David Falvey, Simon Kent [319]; New English 

File: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig [332]; English for Management Studies: 

Kathryn Sagert [295];  Business English: E. B. Nikolaenko [333]) мають на меті 

оволодіння навичками використання професійної лексики та граматики майбутніх 

менеджерів з АД. А також у вищезазначених підручниках студентам найчастіше 

запропоновано до вивчення такі функціональні типи діалогів як діалог-

дискусія/обговорення, діалог-домовленість, діалог-обмін-враженнями/думками, а 

професійно орієнтований діалог-розпитування найчастіше залишається поза 

увагою. Таким чином, виникає потреба у розробці комплексу вправ, де будуть 

представлені завдання на формування у майбутніх менеджерів з АД навичок 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування, адже такі 

його характеристики як структура, особливості, сфери та комунікативні ситуації 

вживання вивчені недостатньо докладно. 

На аспектах формування іншомовної професійно орієнтованої 

компетентності у менеджерів різних галузей зосереджені такі дослідження: 

іншомовна комунікативна компетентність майбутніх менеджерів з туризму 

(О. В. Бункевич) [30], іншомовна комунікативна компетентність як складова 

підготовки менеджерів до інноваційної професійної діяльності (І. Р. Гінсіровська) 

[46], іншомовна комунікативна компетентність майбутніх менеджерів-аграріїв 

(О. Д. Краєвська) [115], професійне іншомовне спілкування  майбутніх 

менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (Н. В. Логутіна) [131], професійно 

спрямований англомовний діалог майбутніх менеджерів невиробничої сфери 

(Л. О. Максименко) [136], іншомовна компетентність майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки (А. І.  Петрова) 

[192], компетентісний підхід у підготовці майбутніх менеджерів у сфері 
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зовнішньоекономічної діяльності (О. І. Продіус та Ю. І. Продіус) [206]. Проте ці 

дослідження не пропонують побудову навчального процесу за допомогою 

включення технології ситуативного моделювання іншомовних професійно 

орієнтованих ситуацій як розроблену і апробовану методику формування 

англомовної компетентності менеджерів з АД. 

Ситуативне моделювання – це технологія організації процесу навчання, де 

відбувається імітація певної комунікативної ситуації чи процесу, що передбачає 

відтворення ключових властивостей чи поведінки учасників відповідно до 

обраної ситуації задля формування комунікативної компетентності (переклад 

М. А.) [330, с. 47]. У формуванні у майбутніх менеджерів з АД АПОК навчання 

говоріння, а саме діалогічного мовлення (ДМ), є професійно значущим. Саме у 

діалозі майбутні фахівці набувають вмінь взаємодії та обміну інформацією, які 

необхідні для подальшої професійної діяльності.  

Сьогодні до майбутніх менеджерів з АД висуваються достатньо високі 

вимоги стосовно рівня сформованості компетентності в англійському 

діалогічному мовленні (ДМ) на 4 курсі навчання у ЗВО. 

Необхідність організації формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з 

АД за допомогою ДР було підтверджено результатами опитування студентів 4 

курсу на базі факультету соціології і права, викладачів факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», а також фахівців, що працюють у галузі 

«Адміністративний менеджмент», проведеного у вересні 2017 року (див. додатки 

К, Л). Опитування виявило труднощі у діалогічному мовленні (85% респондентів) 

та показало, що діалог-розпитування є пріоритетним (77%). Спеціально 

проаналізовані теоретичні основи анкетування як виду соціологічного 

дослідження [286; 295] дали теоретичне підґрунтя актуальності проблеми 

дослідження.  

Задля визначення рівня володіння англомовною професійно орієнтованою 

компетентністю, необхідності вживання у професійному спілкуванні такого 

функціонального типу діалогу як діалог-розпитування та виділення найтиповіших 
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комунікативних ситуацій менеджерів з АД звернемося до результатів 

анкетування фахівців зазначеної галузі (докладніше див. додаток Л. 3).  

Отже, як видно з отриманих результатів, у процесі навчання майбутніх 

менеджерів з АД особливу увагу під час створення та виконання завдань слід 

приділяти тренуванню ініціативних реплік, а також подаланню труднощів у 

побудові структури діалогів, головними серед яких є формування лаконічних та 

змістовно завершених англомовних професійно орієнтованих висловлювань, 

дотримання послідовності у викладенні думок на професійні теми. 

Результати проведеного анкетування дозволяють зробити висновки про те, 

що переважна більшість студентів (майбутніх менеджерів з АД), викладачів та 

фахівців зазначеної галузі вважає важливим формування АПОК та оволодіння 

англомовним професійно орієнтованим діалогом-розпитуванням як засобом 

міжкультурного спілкування для застосування набутих навичок і умінь у 

майбутній професійній діяльності.  А отже, проблема залишається актуальною. 

Соціальне замовлення на підготовку висококваліфікованих фахівців з 

адміністративної діяльності, які здатні практично застосовувати отримані знання, 

вміння та навички володіння професійно орієнтованою іноземною мовою на 

практиці на достатньо високому рівні обумовлює необхідність формування у 

менеджерів з АД АПОК у говорінні на основі діалогу-розпитування (ДР). Цей вид 

діалогу є професійно значущим для менеджера АД, з огляду на те, що він: 

розвиває ініціативу обох партнерів, характерну для повсякденного та 

професійного спілкування, допомагає  налагоджувати контакти з міжнародними 

замовниками та клієнтами, сприяє формуванню високого рівня володіння АПОК з 

метою обміну досвідом з міжнародними колегами та створення спільних проектів. 

Отже, для повноцінного та ефективного спілкування майбутні менеджери з 

адміністративної діяльності повинні мати достатній рівень сформованості знань, 

умінь та навичок діалогічного мовлення.  Крім того, вимогами до майбутніх 

менеджерів з АД є комунікабельність, вміння працювати з партнерами та 

оптимальна взаємодія з колегами, підлеглими, вищими керівниками. Для цього 

потрібен високий рівень сформованості комунікативних навичок. До обов’язків 
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менеджера з АД входять уміння проводити переговори, здобувати необхідну 

інформацію та знаходити взаємовигідні рішення проблемних ситуацій. 

Таким чином, розв’язання питання формування у майбутніх менеджерів з 

АД АПОК в ДМ, ми вважаємо, повинно відбуватися в з використанням діалогу-

розпитування, а здійснювати таке навчання можливо за допомогою використання 

у навчальному процесі спеціально створеного комплексу вправ на основі 

технології ситуативного моделювання.  

Вивченням питання технології ситуативного моделювання займалися 

вітчизняні та зарубіжні науковці. Зокрема, дослідженню засобів та прийомів 

вищезазначеної технології приділяли увагу Л. В. Жулик [67], М. Д. Касьяненко 

[83], М. В. Кларин [87], Т. Макартур [330], Дж. Маклін [331] А. М. Мартинець 

[139], Х. Медсен [328],  Л. Б. Новицьких [166], Л. В. Пироженко [193], 

О. І. Пометун [197], Г. О. Сиротинко [231]. Проблему покращення ефективності 

цієї технології та її зв’язку з традиційними методами навчання вивчали 

О. О. Агафонова [1], М. К. Блек [284], Н. Д. Буллард [288], К. Джонс [315], 

С. Д. Крашен [317] Д. Круколл [291], Л. С. Подимова [228], В. А. Сластенін [228], 

Г. К. Слевко [229], А. Хьюз [308]. Можливості комбінування технології 

ситуативного моделювання з іншими технологіями та методами навчання 

знайшли відображення у роботах таких дослідників як В. Т. Літлвуд [326], 

А. Літлджон [324], О. С. Падалка [183], О. М. Пєхота [189], Р. Л. Оксфорд [350], 

Дж. Л. Тейлор [344], В. В. Шерок [341], С. Л. Штерн [342]. 

Проблемам формування комунікативної компетентності присвячено багато 

наукових робіт, однак дотепер усі вони стосувалися інших аспектів навчання 

професійного мовлення, не розглядали менеджерів з АД як суб’єктів 

експерименту, або не пропонували методик на основі діалогу-розпитування. 

Oтже, coціальне зaмовлення cуспiльства з пiдготовки висoкоквалiфікованих 

мeнеджерів з АД з нaлежним рівнeм сформованості АПОК, а також відсутність 

мeтoдики фoрмування AПОК у мaйбутніх мeнеджерів з AД за дoпомогою ДР 

зумовлюють aктуальність тeми нaукoвого дoслідження. 
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Зв’язoк poбoти з нaукoвими прoграмами, плaнами, тeмами: 

дисертаційне дослідження розрoблялося в межах ініціативної тeми фaкультeту 

лiнгвістики Нaціонального тeхнічного університету України «Київський 

пoлітехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Дoслідження eфективних 

шляхів навчання професійно орієнтованому іншомовному спілкуванню та 

перекладу в аспекті євроінтеграції» (№ держреєстрації 0115U002007) та з 

вимогами до оволодіння ІМ, що зазначені в чинних робочих навчальних 

програмах. Тему дисертації затверджено Вченoю Радoю НТУУ «КПІ» (протокол 

№ 7 від 29 лютoго 2016 року). Pоль aвтора y pеалізації зaвдання пoлягала у 

здiйснені рoзробок, пoв’язаних iз дoслідженням фoрмування aнгломовної 

прoфесійно oрієнтованої кoмпетентності в дiалогічному мoвленні мaйбутніх 

мeнеджерів з aдміністративної дiяльності.  

Oб’єкт дoслідження – це пpoцес фoрмування у мaйбутніх менеджерів з 

aдміністративної дiяльнoсті, студентів 4 курсу, aнгломовної прoфесійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні з використанням діалогу-

рoзпитування. 

Прeдмет дoсліджeння – мeтодика фoрмування aнгломовнoї прoфесійно 

oрієнтованої кoмпетентності в діaлогічному мoвленні з використанням діалогу-

розпитування у студентів 4 курсу спеціальності «Адміністративний менеджмент». 

Мeтoю дoсліджeння виступалo теoретичне oбгрунтування, прaктична 

розрoбка та eкспeриментальна перeвірка мeтодики фoрмування у мaйбутніх 

менeджерів з aдміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності у говорінні на основі діалогу-рoзпитування. 

Для досягнення мети були поставлені такі зaвдання:  

1. Прoaналізувати cучасні пiдходи i вимoги різних oсвітніх дoкументів дo 

фoрмування iншомовної прoфесійно oрієнтованої компетентності з метою 

конкретизації цілей та змісту формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з 

АД, розглянути методичні, психологічні та лінгвістичні особливості АПОК 

менеджерів з АД з метою обґрунтування теоретичних засад формування у 

майбутніх менеджерів з АД АПОК в ДМ.  
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2. Вивчити структуру та властивості професійно орієнтованого ДР з метою 

визначення діалогу-розпитування як функціонального типу діалогу, що є 

необхідним у професійній діяльності майбутніх менеджерів з АД. 

3. Дослідити технологію ситуативного моделювання, яка буде слугувати 

інструментом для формування АПОК та підвищувати якість навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. 

4. Охарактеризувати складники АПОК (вміння, навички, знання), дібрати 

мовленнєвий матеріал для формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в 

ДМ, виділити етапи формування АПОК в ПОДМ, розробити комплекс вправ для 

формування АПОК в ДМ на основі ДР. 

5. Eкспeримeнтально пeрeвiрити eфективність poзробленої мeтодики 

фoрмування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в ПОДМ на основі ДР за 

допомогою технології ситуативного моделювання. За результатами методичного 

експерименту підготувати методичні рекомендації для викладачів щодо 

організації формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК. 

У дисертаційній роботі були використані такі метoди дослідження:   

1) тeoретичні: aналіз нaукової тa мeтoдичної лiтератури з мeтодики 

виклaдання iноземних мoв, сoціології, психoлогії, лiнгвістики, мeнеджменту з 

мeтою рoзробки влaсної мeтодики, вирoблення тeoретичних зaсад та 

концептуальних підходів до опрацювання програмного матеріалу; аналіз 

навчальних програм і підручників з англійської мови для менеджерів з АД в 

контексті досліджуваної теми для встановлення їхньої відповідності сучасним 

цілям та завданням формування АПОК в ДМ; моделювання навчального процесу 

з використанням комплексу вправ для формування АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з АД; 

2) eмпіричні: oпитування студентiв 4 курсу факультету соціології і права, 

викладачів факультету лінгвістики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також 

фахівців, що працюють у галузі «Адміністративний менeджмент» з мeтою 

з’ясування пріоритетності вживання такого функціонального типу діалогу як ДР, 
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важливості знання англійської мови для їхньої майбутньої професійної діяльності; 

наукове спостереження за процесом формування АПОК в ДМ у ЗВО з метою 

визначення стану проблеми та виявлення недоліків, які необхідно враховувати 

при створенні комплексу вправ для формування АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з АД; 

3) експериментально-статистичні: eкспериментальне нaвчання з метoю 

перевірки eфективності методики фoрмування АПОК у ДМ з використанням ДР у 

майбутніх менеджерів з АД; використання методів математичної статистики з 

метою обробки даних, одержаних у ході експерименту і результатів опитування.  

На захист виносяться такі наукові положення:  

1. Формування АПОК ДМ у майбутніх менеджерів з АД на основі такого 

функціонального типу діалогу як професійно орієнтований діалог-розпитування у 

поєднані із технологією ситуативного моделювання сприяє інтенсифікації 

процесу навчання англійської мови для професійного спілкування, розвитку 

гнучких компететностей майбутніх менеджерів з АД та культури їх іншомовного 

професійного спілкування. 

2. Використання технології ситуативного моделювання під час формування 

АПОК підвищує якість навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування. 

3. Оволодіння АПОК в ДМ здійснюється на основі спеціально створеного 

комплексу вправ із використанням англомовного навчального матеріалу, який 

містить різні за формою подання види інформації за фахом: аудіозаписи, 

відеозаписи та друковані тексти.  

4. Найвища ефективність формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК 

досягається завдяки збільшенню кількості вправ з використанням технології 

ситуативного моделювання для оволодіння англомовним професійно 

орієнтованим ДР на усіх етапах навчання. 

Haукова нoвизна рeзультатів дисeртаційного дoслідження пoлягає в тoму, 

що в дoслідженнi:  
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– впeршe тeоретично обґрунтованo, рoзроблено тa eкспериментально 

пeревірено мeтодику фoрмування aнгломовної прoфесійно oрієнтованої 

кoмпетентності в дiалогічному мoвленні мaйбутніх мeнеджерів з aдміністративної 

дiяльності з використанням дiалогу-рoзпитування  нa oснові тeхнології 

ситуaтивного мoделювання, розроблено схеми професійно орієнтованого діалогу-

розпитування у відповідності до професійних ситуацій, в яких опиняються 

менеджери з АД; 

– вдoсконалено зміст та структуру англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні, поняття «професійно орієнтована 

комунікативна компетентність майбутніх менеджерів з АД», перелік сучасних 

вимог до менеджерів з АД; 

– нaбуло подaльшого розвитку розв’язання проблеми уточнення критеріїв 

оцінювання рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в англомовному професійно орієнтованому діалогічному 

мовленні, дослідження моделі формування іншомовної професійно орієнтованої 

комунікативної компетентності. 

Прaктичне знaчення oдержаних результатів полягало у:   

1) вiдборі мaтеріалів для формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в 

ДМ;  

2) рoзробці кoмплексу впрaв для формування АПОК в ДМ у менеджерів з 

АД та впровадженні комплексу у навчальний процес; 

3) створенні мoделі організації навчання на основі розробленої методики;  

4) підготовці мeтодичних рeкомендацій для викладачів щодо особливостей 

фoрмування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в ДМ. 

Oсобистий внесок дисертанта: теоретичні положення, практичні розробки 

(відбір матеріалів, комплекс вправ і модель організації навчального процесу з 

використанням методики навчання майбутніх менеджерів з АД ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування), матеріали 

експериментального дослідження і висновки, наведені у дисертації, здобуті 
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особисто автором дослідження. Всі опубліковані автором праці з досліджуваної 

проблеми є одноосібними. 

Розроблену методику впрoваджено у нaвчальний прoцес у закладах вищої 

освіти України (Чeрнівецький нaціональний університет імені Юрія Федьковича, 

протокол №3 від 27 вересня 2018 р., Чернігівський національний технологічний 

університет, протокол №3 від 2 жовтня 2018 р., Донецький національний 

університет імені Вaсиля Стуса (переміщено до м. Вінниця, Вінницька обл., 

21021, Україна), протокол №3 від 19 жовтня 2018 р., Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 

протокол № 12 від 13 червня 2018 р.). 

Aпробація результатів дослідження здійснювалась на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Сучасна освіта: Методологія, теорія, 

практика» / «Modern education: methodology, theory, practice» (НТУУ «КПІ», 2015), 

«Сучасна освіта: Методологія, теорія, практика» / «Modern education: 

methodology, theory, practice» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016). 

Публікації.  Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в 6 статтях автора у фахових виданнях України (з них 1 статтею за  

кордоном), а також у 2 тезах доповідей на наукових конференціях, які додатково 

відображають результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її цілями та завданнями. Робота 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації – 296 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 352 найменування, з них – 74 англійською, німецькою та 

французькою мовами. Робота містить 16 таблиць і 8 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ  

МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ОСНОВІ ДІАЛОГУ-РОЗПИТУВАННЯ  

 

1.1. Цілі, підходи та принципи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування 

Іншомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність як 

важливий компонент комунікативної культури є невід’ємним складником 

підготовки майбутніх менеджерів з АД. Зазвичай ці фахівці уповноважені 

представляти підприємства (де вони працюють) під час співпраці з різними 

організаціями, установами, фізичними особами тощо; у процесі спілкування із 

засобами масової інформації; за необхідності взаємодії з керівниками органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також у міжнародних 

відносинах із зарубіжними партнерами [244]. Тобто найголовніша комунікація з 

питань співробітництва та партнерства покладена саме на менеджера з АД, адже 

саме він повинен вести переговори з діловими партнерами на внутрішньому та 

міжнародному рівнях. Зважаючи на це, виникає необхідність гармонійної 

організації навчального процесу, що зумовлює визначення цілей та підходів 

формування АПОК для навчання ДР. 

Отже, метою цього підрозділу є визначення цілей, підходів та принципів 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-

розпитування; уточнення змісту поняття «компетентність» у методиці викладання 

іноземних мов; визначення основних компонентів АПОК в ДМ; виділення вимог 

до професійної підготовки майбутніх менеджерів з АД та надання власного 
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визначення поняття «іншомовна професійно орієнтована комунікативна 

компетентність».  

Обов’язковою складовою частиною будь-якого навчання є визначення цілей 

та підходів. Ми, слідом за С. Ю. Ніколаєвою, розуміємо під цілями навчання 

наперед запланований  результат педагогічної діяльності, який досягається за 

допомогою змісту, методів, засобів навчання тощо [149, с. 90]. Відповідно до 

Програми ESP [203, с. 6], у навчанні іноземних мов ставимо наступні цілі: 

практична, виховна, розвивальна та професійно орієнтована. Конкретизуємо ці 

цілі в аспекті навчання майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. 

Проаналізувавши програми з іноземної мови для навчання майбутніх 

менеджерів з АД діалогічного мовлення [216; 219; 13; 118; 66], а також професійні 

обов’язки менеджерів з АД [79; 208], визначаємо: практичною метою навчання є 

формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності 

в діалогічному мовленні на основі діалогу-розпитування. Основним завданням 

формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД є здатність використовувати 

отримані знання, навички та вміння в подальшому англомовному професійному 

спілкуванні. Серед них виділимо:   

- фахові знання: організаційної психології, теорії управління, а також базові 

знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для засвоєння 

загальнопрофесійних дисциплін; 

- лексичні, фонетичні та граматичні навички для продукування ДР за фахом; 

- вміння ініціювати, підтримувати та завершувати ДР; 

- вміння чітко, логічно і детально висловлюватися на складні професійні 

теми (див. додаток Б). 

Виховна мета навчання реалізується через систему особистого ставлення 

студента до культури спілкування англійською професійно орієнтованою мовою 

[149, с. 97]. Передбачається виховання у майбутніх менеджерів з АД культури 

спілкування, характерної для ділового міжнародного та вітчизняного середовища; 

розуміння важливості оволодіння АПОК в ДМ; усвідомлення необхідності 
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дослухатися до думки співрозмовника, партнера, колеги та адекватно реагувати 

на почуте тощо. 

Розвивальна мета навчання передбачає формування у майбутніх менеджерів 

з АД мотивації до оволодіння АПОК в ДМ та, що є надзвичайно важливим, 

набуття самостійності в подальшому оволодінні АПОК в ДМ. 

Професійно орієнтована мета реалізується починаючи, загалом, з 3–4 курсу 

навчання у ЗВО, коли у студентів уже сформовані загальні знання, навички та 

вміння володіння англійською професійно орієнтованою мовою. Професійно 

орієнтована мета передбачає формування вміння висловлюватися на професійно 

орієнтовану тематику в рамках ДР. Зі спрямуванням на певні галузі відбувається 

формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в ДМ, залежно від вимог, що 

висуває їх профільна підготовка та майбутня професійна діяльність. Отже, перш 

за все, професійно орієнтована мета передбачає формування у майбутніх 

менеджерів з АД АПОК в ДМ.  

Серед підходів до формування англомовної професійно орінтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності важливими для нашої методики є ситуативно-

комунікативний, компетентісний та професійно орієнтований.  

Це зумовлено тим, що у загальному значенні підхід – сукупність способів, 

прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь [165, с. 356], а в 

методиці навчання іноземних мов підхід – це ключова категорія навчання, яка 

визначає стратегію навчання і вибір методу навчання, за допомогою якого 

реалізується ця стратегія; точка зору на сутність того, як слід формувати 

іншомовну комунікативну компетентність [149, с. 81]. 

Спираючись на ці визначення, ми застосовуємо підхід як базову категорію 

нашого дослідження. Значним для нас є ситуативно-комунікативний підхід, що 

передбачає наближення навчальної діяльності до ситуацій реального процесу 

професійного спілкування. Вагомий внесок в обґрунтування методу, що сприяє 

посиленню комунікативної спрямованості навчального процесу зробили такі його 

прихильники і послідовниками як М. М. Вятютнєв [40], Дж. Дж. Гамперц [304], 
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П. Б. Гурвич [57], І. О. Зимня [73], М. Кенел та М. Свейн [290], 

Г. О. Китайгородська [85], В. Лабов [318], В. Літлвуд [325],  Ю. І. Пассов [186], 

М. Перрот [335], В. Л. Скалкін [230], Г. Уідоусан [352], Дж. Р. Фірт [299], 

Д. Хаймс [310], М. Холлідей [305], Н. Хомський [264] та інші. Цей підхід також 

характеризується використанням автентичних матеріалів (тобто таких, які 

реально застосовуються іншомовними фахівцями) в залежності від професійно 

орієнтованої ситуації, яка може передбачати різноманітні цілі, форми та засоби 

спілкування [85].  

Під час навчання майбутні менеджери із АД оволодівають, на 

понадфразовому і текстовому рівнях, чотирма видами мовленнєвої діяльності 

(читанням, говорінням, письмом і аудіюванням) в умовах обмеженого 

використання рідної мови. Навчання англійської мови для професійного 

спілкування передбачає не лише правильність і швидкість діалогічного мовлення, 

але й оволодіння професійно орієнтованими знаннями, навичками і вміннями, 

адже у відповідних професійно орієнтованих ситуаціях або під час виконання 

певної ролі майбутнім менеджерам з АД необхідно буде орієнтуватися у 

розмаїтому комунікативному просторі. Ситуативно-комунікативний підхід для 

навчання ДР реалізується через використання технології ситуативного 

моделюванння, а також спеціально визначених комунікативних ситуацій та вправ. 

У компетентісному підході важливим є не накопичування знань, навичок і 

умінь, а формування й розвиток у майбутніх менеджерів з АД здатності 

практично діяти. Цей підхід передбачає зміну пріоритетів з процесу на результат 

навчання. В межах підходу майбутні фахівці вчаться застосовувати отриманий на 

заняттях досвід у визначених професійно орієнтованих комунікативних ситуаціях, 

що забезпечує спроможність майбутніх менеджерів з АД відповідати високим 

вимогам сучасного ринку праці [149, с. 84]. У нашому дослідженні 

компетентісний підхід реалізується через формування у студентів англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в ДМ на основі ДР, тобто знань, навичок 

та вмінь, а також здатності та готовності здійснювати професійно орієнтоване 
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спілкування в межах сфер і тематики, визначених навчальною програмою та 

майбутньою професійною діяльністю. 

Ми дотримуємося визначення компетентності М. С. Голованя [48, с. 2–3], де  

компетентність виступає як інтегративна характеристика фахівця певної галузі, 

основою якої є знання, обізнаність, досвід соціально-професійної діяльності особи 

і яка дозволяє майбутнім фахівцям вирішувати професійні завдання, виносити 

рішення, судження у відповідній галузі.  

З метою навчання професійно орієнтованої іноземної мови ми оперуємо 

поняттям «іншомовна комунікативна компетентність». Його визначали такі 

науковці як Л. Ф. Бахман [281], М. М. Вятютнєв [40, с. 38], Н. І. Гез [45, с. 19], 

І. О. Зимня [73, с. 125], Д. І. Ізаренков [76, с. 55], М. Кенел та М. Свейн [290, с. 2–

27], С. Ю. Ніколаєва [149, с. 91], В. В. Сафонова [221, с. 109], О. Н. Соловова [243, 

с. 33], Д. Х. Хаймс [310, с. 269–293], А. Н. Хомський [264, с. 15–16] та ін. 

Проаналізувавши визначення іншомовної комуніктивної компетентності 

вищезазначених науковців, ми погоджуємося із точкою зору С. Ю. Ніколаєвої 

[149, с. 91], яка вважає, що іншомовна комунікативна компетентність  

відповідає за успішне вирішення завдань щодо взаєморозуміння і взаємодії з 

носіями іноземної мови,  в умовах прямого й опосередкованого контактів і 

відповідно до норм спілкування і культурних традицій іноземної мови, яка 

вивчається. 

До характерних рис іншомовної комунікативної компетентності, зазвичай, 

відносять комплексність, динамічність, культурну зв’язність та релятивність [74, 

с. 137]. Метою формування іншомовної комунікативної компетентності в умовах 

навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування є розвиток 

навичок і вмінь та надання знань, що сприяють вирішенню професійних питань 

під час взаємодії із зарубіжними партнерами у відповідності до норм і традицій 

культури мови, що вичається. 

У методиці викладання іноземної мови є два підходи до визначення 

комунікативної компетентності. Низка авторів (М. М. Вятютнєв, І. О. Зимня, 

Д. І. Ізаренков, Г. В. Колшанський, В. В. Сафонова та інші) пояснюють 
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комунікативну компетентність через поняття «здатності». Відповідно до праць 

цих учених комунікативну компетентність можна розглядати як здатність 

використовувати іноземну мову в різних сферах професійного спілкування [262, 

с. 2].  

Дослідження праць таких учених, як Л. І. Бахман, Н. І. Гез, Д. Х. Хаймс, 

А. Н. Хомський, А. В. Хуторський та ін., уможливлює визначення комунікативної 

компетентності через поняття «знання, навички й уміння» [262].  

Отже, можемо зробити висновок, що у сучасних дослідженнях термін 

«іншомовна комунікативна компетентність» тлумачать так: 

1) здатність вживати мовні одиниці у відповідному контексті та з метою 

реалізації когнітивної та комунікативної функцій під час мовленнєвого 

спілкування [45, с. 18]; 

2) володіння іноземною мовою на варіативно-адаптивному рівні відповідно 

до конкретної мовленнєвої ситуації, високий рівень практичного володіння як 

вербальними, так і невербальними засобами комунікації [181, с. 14]; 

3) ступінь задовільного володіння технікою і певними нормами 

спілкування, засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, стандартів, 

стереотипів поведінки у результаті навчання [209, с. 12]; 

4) комунікативні надбання: знання, уміння та навички, необхідні для 

розуміння програм мовленнєвої поведінки відповідно до цілей, сфер, ситуацій 

спілкування, зміст яких охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, 

типи, способи зв’язку речень у тексті) та уміння та навички аналізу тексту [257, 

с. 6–7]. 

Для нас цей аналіз важливий, тому що менеджери з АД повинні знати 

іншомовну фахову лексику та вміти нею оперувати в професійно орієнтованих 

ситуаціях, володіти професійно орієнтованою англійською мовою відповідно до 

певних ситуацій, знати культуру та норми спілкування з внутрішніми та 

іноземними клієнтами, колегами і вміти адаптуватися до зміни професійного 

мовного середовища. 
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Іншомовна комунікативна компетентність має складну багатокомпонентну 

структуру. У контексті загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною 

мовою в іншомовній комунікативній компетентності зарубіжні дослідники 

виділяють від трьох до шести базових компонентів, які є підгрунтям для 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД (див. додаток А).  

Попередні визначення іншомовної комунікативної компетентності не 

враховують специфіку професійно орієнтованого навчання, тому в мехаж нашого 

дослідження вважаємо за необхідне запропонувати визначення іншомовної 

професійно орієнтованої комунікативної компетентності. 

 Проаналізувавши визначення іншомовної комунікативної компетентності 

Ю. О. Будас [29] , Н. І.  Костенко [106], І. В. Ставицької [246]  та ін., нам вдалося 

уточнити поняття  іншомовної професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності:  це 

професійно значуща якість особистості, системне утворення, що забезпечує 

осмислення та творче використання іншомовної інформації в практичній 

адміністративній діяльності і здатність вільно здійснювати міжнародну діяльність 

з розв’язання професійних проблем. 

Це сукупність окремих компетентностей, що дозволяє на основі 

автономного пошуку і використання інформації іноземною мовою в допустимих 

видах мовленнєвої діяльності здійснювати свою професійну діяльність, 

підвищуючи її ефективність і тим самим створюючи передмови для професійного 

і кар’єрного зростання особистості [246].  

Для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД ми будемо використовувати 

одну з інтерактивних технологій навчання – технологію ситуативного 

моделювання.   

 Технологія  –  від грецьких термінів «τέχνη» – мистецтво, майстерність, 

вміння, і «λόγος» – вчення, наука. Це певна кількість прийомів, система знань, що 

застосовується з метою моделювання конкретних професійних або навчальних 
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ситуацій та умов. Сукупність детально описаних конкретних дій задля отримання 

прогнозованого результату [125]. 

Технологія ситуативного моделювання  – це технологія активного навчання 

студентів іноземної мови для професійного спілкування за допомогою 

моделювання професійно орієнтованих ситуацій [197, с. 192]. Особливістю цієї 

технології є її міждисциплінарна специфіка, яка дозволяє інтегрувати знання 

отримані з фахових дисциплін із знаннями іноземноі мови для професійного 

спілкування. 

Широкий міждисциплінарний характер технології ситуативного 

моделювання робить її особливою серед низки інших способів оволодіння 

іншомовною професійно орієнтованою комунікативною компетентністю. 

Надзвичайно важливе значення має ця технологія у формуванні компетентності в 

ПОДМ. Адже саме вміння ефективно орієнтуватися в різних ситуаціях 

професійного спілкування забезпечує розвиток автономності та ініціативності у 

майбутніх фахівців. 

Методика формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД  потребує 

уточнення структури іншомовної комунікативної компетентності.  

У колективній монографії під редакцією С. Ю. Ніколаєвої [149] до основних 

складових комунікативної компетентності відносить мовленнєві та мовні 

компетентності, лінгво-соціокультурну та навчально-стратергічну 

компетентності. Кожна із вказаних компетентностей за своїм структурним 

складом охоплює декілька окремих компетенцій. Так, до складу мовленнєвих 

компетентностей входить іншомовна компетенція в аудіюванні, іншомовна 

компетенція в говорінні (компетенція у діалогічному та монологічному мовленні), 

іншомовна компетенція у письмі та перекладі. 

Д. Хаймс до складових іншомовної комунікативної компетентності 

відносить словниковий репертуар, мовні звичаї і шаблони – уявлення про типи 

організації різних за жанром текстів, про правила спілкування двох і більше 

мовців та мовну поведінку [310].  
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У межах нашого дослідження, до компонентів іншомовної комунікативної 

компетентності, ми слідом за М. Кенел та М. Свейн [290, с. 132] відносимо: 

дискурсивний – навички і вміння поєднувати окремі речення у зв’язне усне 

повідомлення; граматичний – навички і вміння засвоєння комунікантом правила 

правопису й вимови, словотвору та побудови речень, володіння термінологією; 

соціолінгвістичний – навички і вміння застосування і розуміння граматичних 

форми в різних соціолінгвістичних контекстах для виконання окремих 

комунікативних функцій (опису, повідомлення, переконання, запиту інформації та 

ін.); стратегічний – здатність використовувати вербальні та невербальні засоби 

спілкування, щоб запобігти зриву комунікації у випадку «недостатнього рівня 

компетентності комунікантів». 

Також структуру іншомовної комунікативної компетентності досліджували 

такі науковці як Л. Бахман [281], С. В. Козак [96], М. Г. Прадівлянний [201], 

С. Савіньон [339], Ю. С. Федоренко [258] та Ян ван Ек [349] (детальніше див. 

додаток А). 

Вивчивши погляди вищезазначених дослідників на складові частини 

іншомовної компетентності, нам слід визначити основні компоненти англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності. Для цього необхідно враховувати, що 

сучасні роботодавці зацікавлені у фахівцеві, який: 

1) у критичних та стандартних робочих ситуаціях вміє самостійно приймати 

рішення, знаходити шляхи розв’язання проблем, які виникають під час 

англомовної професійно орієнтованої комунікації; 

2) вміє об’єктивно оцінювати професійні ситуації та критично мислити; 

3) володіє іншомовною фаховою лексикою адміністративного менеджменту 

та може оперувати нею в професійно орієнтованих ситуаціях; 

4) може вдосконалювати наявні знання, вміння, навички та формувати нові. 

На сучасному технічному та науковому етапах розвитку суспільства однією 

з головних вимог до майбутніх менеджерів із АД поряд із виконанням 

професійних обов’язків (які залежать від рівня розвитку ринку праці), наприклад 
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ефективно співпрацювати з вітчизняними та зарубіжними партнерами, 

використовувати знання отримані в суміжних спеціальностях тощо, від майбутніх 

фахівців вимагають знань, навичок і вмінь спілкування іноземною мовою на 

високому професійному рівні [190, с. 3].  

Отже, володіння іноземною мовою стає в наш час однією з умов 

професійної компетентності фахівця. Потреба в адміністративних менеджерах, які 

володіють іноземною мовою для професійного спілкування, стрімко підвищується 

з економічним розвитком нашої держави. Цей факт свідчить про те, що від 

майбутніх фахівців вимагають практичного володіння іноземною мовою для 

професійного спілкування. Це дозволить майбутнім менеджерам з АД 

реалізовуватися в різноманітних аспектах професійної діяльності, як от своєчасне 

ознайомлення з новими стратегіями публічного управління та адмінстрування, 

науковими відкриттями і тенденціями в розвиту техніки, розширення контактів із 

зарубіжними організаціями та підприємствами, а також забезпечить 

удосконалення рівня професійної компетентності фахівців, яку ми розуміємо як 

інтегровану якість фахівців, що включає рівень володіння ними необхідними 

знаннями, навичками та вміннями [187, с. 106]. 

З метою розуміння фахових вимог до майбутніх менеджерів з АД вважаємо 

за доцільне розглянути міжнародні стандарти спеціальності «Адміністративний 

менеджмент», а саме положення Міжнародної Стандартної Класифікації Освіти 

[312], Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти [345], та 

Міжнародної Стандартної Класифікації  Професій  [313]. 

Згідно з вказаними положеннями, менеджер з адміністративної діяльності 

– це фахівець з публічного управління та адміністрування, який володіє 

інноваційним мисленням, необхідними знаннями, практичними навичками і 

вміннями впровадження та ведення адміністративного менеджменту в реальних 

професійних ситуаціях як в Україні, так і за її межами [200]. 

Відповідно до програми кредитного модуля «Іноземна мова професійного 

спрямування» Національного технічного університету України «Київський 
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політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [205], поряд із суто фаховими 

уміннями  менеджер повинен знати: 

1. Нормативні та законодавчі акти та постанови, що визначають 

підприємницьку, управлінську і комерційну діяльність; ринкову економіку, 

підприємництво і ведення внутрішнього та міжнародного бізнесу. 

2. Теоричні й практичні аспекти роботи із штатом працівників; особливості 

рекламних кампаній та створення проектів; правила створення бізнес-планів і 

міжнародних угод та контрактів; загальні правила соціології, психології та 

мотивації праці; етику ділового спілкування не тільки рідною, але й іноземною 

мовами. 

3. Технології опрацювання інформації не лише внутрішнього, але й 

зовнішнього (зарубіжного) ринку з використанням сучасних технічних засобів 

комунікацій та зв'язку. 

4. Трендові тенденції передового вітчизняного і зарубіжного досвіду у 

галузі публічного управління та адмінітсрування. 

Отже, володіння АПОК в ДМ є необхідним, адже в сучасних умовах, коли 

зв’язки між країнами, зокрема економічні, дуже міцні, важко переоцінити 

значення роботи менеджера із зовнішньоекономічної та адміністративної 

діяльності. З огляду на вищазазначене, ми проаналізували вимоги сайтів 

українських роботодавців до знання іноземної мови майбутніми менеджерами з 

АД та володіння АПОК (див. табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 
Вимоги сайтів українських роботодавців до знання іноземної мови для 

кандидатур на посаду менеджера з АД 

Сайт Вимоги знання володінні АПОК 

work.ua 

 

можливість вживати англомовний професійно 

орієнтований діалог-розпитування для 

налагодження контакту з міжнародними 

клієнтами-замовниками 
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Продовження таблиці 1.1 

  товарів та послуг; наявність рівня АПОК для 

оволодіння інноваційними технологіями у 

галузі сучасного  адміністративного 

менеджменту 

rabota.ua 

 

високий рівень володіння АПОК задля обміну 

досвідом з міжнародними колегами та 

побудови спільних проектів 

talent.ua  

 

уміння робити запит необхідної інформації 

іноземною мовою, переключати увагу та 

відтворювати сприйнятий професійно 

орієнтований іншомовний матеріал на 

засіданнях, семінарах, зустрічах, симпозіумах з 

питань підбору персоналу у сфері 

адміністративного менеджменту 

fru.ua                  

 

використання менеджером з АД наявного рівня 

володіння АПОК для переконання клієнта та 

ведення професійно орієнтованого ДР 

jobs.ua 

 

знання іншомовної фахової лексики 

адміністративного менеджменту та уміння нею 

оперувати в професійно орієнтованих 

ситуаціях 

headhunter.ua

 

уміння швидко адаптуватися до зміни 

професійного мовного середовища із 

застосуванням англомовного професійно 

орієнтованого ДР 
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Продовження таблиці 1.1 

pro-robotu.ua 

 

розуміння сутності іншомовної міжкультурної 

комунікації у типових професійний ситуаціях 

trud.gov.ua 

 

уміння орієнтуватися у сучасних 

інформаційних технологіях задля розширення 

ділових зв’язків галузі адміністративного 

менеджменту 

novarobota.ua 

 

уміння менеджера з АД зацікавити зовнішніх 

партнерів за допомогою вмілого ведення ДР  

worknew.info 

 

уміння оформлювати міжнародні замовлення 

та вести супровідні переговори з підписання 

контрактів  

Таким чином, високий рівень АПОК в ДМ, що передбачає сформованість 

відповідних спеціальних мовленнєвих навичок, різко підвищує цінність таких 

працівників на ринку праці. Саме тому можемо стверджувати, що надзвичайно 

важливого значення набуває формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності фахівця у сфері адміністративного менеджменту. 

Державна політика України зорієнтована на прискорений розвиток 

міжнародних економічних контактів. Потреби сучасного ринку праці пов’язані з 

підвищенням ролі соціального замовлення на фахівців нового типу, які мають 

високий рівень сформованості навичок англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення, адже вони можуть забезпечити фахівцям можливість 

спілкування із представниками закордонних структур в економічній і 

адміністративній сферах.  

На основі розглянутих методів формування іншомовної комунікативної 

компетентності, проведеного аналізу поняття «іншомовна комунікативна 

компетентність», міжнародних стандартів спеціальності «Адміністративний 
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менеджмент» та вимог українських роботодавців постає визначення іншомовної 

професійно орієнтованої компетентності, яку слід формувати у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності, і яке ми використовуємо у нашому 

дослідженні.  

На основі вищенаведених підходів і класифікацій, а також проаналізованого 

педагогічного досвіду і особливостей нашого навчання, освітньо-професійної 

програми та міжнародних стандартів,  виділимо три основні компоненти АПОК в 

ДМ: лінгвістичний, професійний та соціокультурний.  

 

Рис. 1.1. Компоненти англомовної професійно орієнтованої компетентності  в 

ПОДМ майбутніх менеджерів з АД 

Надамо опис кожного із значених у представленій таблиці компонентів.  
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1) предметна;

2) інформаційна;
3) управлінська;

4) комунікативна.

соціокультурна:
1) концептуальна (наукова);

2) інтерактивна;
3) контекстуальна;

4) адаптивна.
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Лінгвістична компетентність включає знання, навички і вміння, високий 

рівень володіння якими забезпечує створення граматично правильних форм і 

синтаксичних структур, розуміння змістових відрізків мови і мовлення та 

використання їх відповідно до вимог професійно орієнованої комунікації [14].   

В межах нашого дослідження лінгвістична компетентність є одним із 

основних компонентів комунікативної компетентності, адже правильне вживання 

граматичних форм та побудова осмислених фраз спрощує професійно орієнтовану 

комунікацію майбутнього менеджера з АД. 

До складу лінгвістичної компетентності відносяться мовна і мовленнєва. 

Мовна – передбачає знання системи іноземної професійно орієнтованої мови [61; 

196, с. 44], вміння користуватися нею для розпізнавання мовлення і для 

висловлювання своїх поглядів і переконань, а також для аналізу мовлення з метою 

з’ясування рівня його відповідності мовним нормам.  

Володіння мовною компетентністю дозволяє майбутнім менеджерам з АД 

правильно тлумачити зміст різних типів висловлювань у професійно орієнтованих 

ситуацях спілкування, а також забезпечує комплексне поєднання мовних знань, 

навичок, умінь і здібностей. Наявність у майбутніх менеджерів з АД 

високорозвиненої мовної компетентності відповідає за граматично правильне і 

лексично коректне іншомовне професійно орієнтоване мовлення, функціонально 

характерне сфери спілкування майбутніх фахівців. 

Опанування майбутніми менеджерами з АД мовленнєвою компетентністю 

уможливлює комунікативно коректну інтерпретацію різних функціональних типів 

фахових текстів, комунікативно прийнятне створення, наповнення і варіювання 

професійного іншомовного мовлення [161, с. 25–28]. Це своєрідний комплекс 

комунікативних знань, мовленнєвих навичок, вмінь і здібностей, оволодіння якими дає 

змогу майбутнім менеджерам з АД використовувати іноземну мову як засіб 

професійно орієнтованого  спілкування. 

Слідом за О. В. Безкоровайною, Л. В. Мороз та іншими науковцями [14, 

с. 49], ми відносимо до складу лінгвістичної компетентності відповідні знання, 

навчики і вміння (див. табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2  

Лінгвістична компетентність 

Знання Навчики і вміння 

1) професійної термінології, 

функціональних кліше та характеру їх 

поєднання;  

1) здійснення виклику з довготривалої 

пам’яті зразок слова, словосполучення 

або готової фрази для вирішення 

комунікативного завдання; 

2) шляхів застосування професійно 

орієнтованого  лексичного матеріалу; 

2) розпізнання професійно орієнтовану 

семантику термінологічної лексики; 

3) еквівалентні/безеквівалентні 

відношення між лексичними одиницями  

рідної та іноземної мови професійного 

спрямування.  

 

3) встановлення відношення 

 еквівалентності/безеквівалентності між 

лексичними одиницями рідної та 

іноземної мови професійного 

спрямування. 

Так, лінгвістична компетентність передбачає комплексне оволодіння 

формальними знаннями і відповідними навичками і вміннями, пов'язаними із 

різними аспектами іноземної мови для професійного спілкування: лексикою, 

граматикою тощо [14, с. 2–4]. Щоб відовісти на питання: які лексичні одиниці і 

граматичні структури необхідні майбутнім менеджерам з АД для забезпечення 

ефективної професійно орєнтованої комуніакції, розглянемо наступний 

компонент англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності 

в діалогічному мовленні – професійний.  

Нам імпонує визначення професійної компетентності Д. А. Окіпняк [170, 

с. 179]. Враховуючи його, зробимо уточнення для майбутніх менеджерів з АД. 

Професійна компетентність – це здатність фахівця відповідати вимогам обраної 

ним професії шляхом ефективної та цілеспрямованої професійної діяльності. Ця 

компетентність включає професійні знання, уміння, навички та готовність до 

професійної діяльності, а також сукупність необхідних професійних якостей 

(комунікабельність, творчий підхід до справи, прагнення до самореалізації та ін.). 
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В свою чергу, до складу професійної компетентності входять предметна [12, 

с. 237], інформаційна [9, с. 23], управлінська [164] та комунікативна [100]. 

Предметна компетентність забезпечує створення власного стилю роботи і 

відповідає за формування загального комплексу знань, умінь та навичок, 

професійних поглядів тощо. Інформаційна компетентність передбачає вміння 

вести відслідковування даних у сучасному інформаційному просторі, наявність 

досвіду пошукової діяльності, знання, навчики і уміння працювати з різними 

джерелами інформації, користуватися сучасними пошуковими технологіями, що є 

необхідним у повсякденній професійній діяльності менеджерів з АД. 

Управлінська компетентність поєдує знання, навчики і уміння організації 

ефективної діяльності колективу, планування та перебудови діяльності відповідно 

до зміни мети, умов та професійних завдань, а також організації власної 

діяльності, взаємодії в колективі й організації умов праці без перевантажень. 

Комунікативна компетентність уособлює володіння відповідним рівнем 

професійної культури спілкування, знання, навчики і уміння правильного 

визначення емоційного стану інших осіб, регулювання власного емоційного 

стану, добору адекватних засобів спілкування, конструктивного й успішного 

розв’язання конфліктних ситуацій, знаходження компромісу. 

І насамкінець розглянемо соціокультурний компонент [260] АПОК. 

Соціокультурна компетентність – це здатність орієнтуватися в 

соціокультурному автентичному середовищі, що дозволяє уникати проблем у 

міжкультурному спілкуванні. Вона включає країнознавчі, лінгвокраїнознавчі та 

соціолінгвістичні знання. До складу соціокультурної компетентності входять 

концептуальна (наукова), інтерактивна,  контекстуальна та адаптивна [245, c.1–2]. 

Концептуальна (наукова) – припускає розуміння теоретичних основ 

професії. Інтерактивна – передбачає здатність застосовувати наукові положення 

на практиці. Контекстуальна – розуміння соціальних, економічних і 

культуральних особливостей середовища, в якій здійснюється професійна 

діяльність. Адаптивна – вміння передбачати зміни, важливі для професійної 

діяльності, і бути готовим до них. 
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За посадовими інструкціями та вимогами,  мета професійної діяльності 

менеджера з АД – це забезпечення умов ефективної роботи працівників 

підприємства в межах своєї держави та за кордоном, підвищення іміджу 

підприємства та налагодження партнерських зв’язків організації з внутрішніми та 

зарубіжними партнерами. Крім того, менеджер з АД забезпечує діяльність 

внутрішнього адміністративного координування підприємства, формує 

інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства та очолює та 

організовує роботу щодо посилення інформаційних зв’язків [207; 340; 200; 88].   

Також для нас важливим є врахування професійної спрямованості 

англійської мови, тому, розглянувши комунікативний та компетенісний підходи, 

звернемося до уточнення змісту професійно орієнтованого підходу, що є 

необхідним для нашого дослідження. 

Професійно орієнтований підхід передбачає врахування на заняттях з 

англійської мови особливостей професійної діяльності майбутніх менеджерів з 

АД [173, с. 314]. Спираючись на цей підхід, важливим завданням вважаємо 

забезпечення умов для професійного самовизначення майбутніх менеджерів з АД 

та опанування особливостями майбутньої професії, а також формування 

англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності в 

діалогічному мовленні за допомогою діалогу-розпитування.  

У нашій методиці професійно орієнтований підхід реалізується через 

спеціально відібрану тематику навчальних матеріалів та максимальне наближення 

навчальних комунікативних ситуацій та завдань розробленого комплексу вправ до 

реального процесу англомовного професійно орієнтованого спілкування. Під час 

формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД важливим є також 

врахування принципів навчання – основних положень, що визначають вимоги до 

навчального процесу. 

Ми, погоджуючись з ідеєю колективної монографії під редакцією 

Ніколаєвої С. Ю., виділяємо наступні принципи навчання [149, с. 110]: 

методичні: комунікативності, домінуючої ролі вправ, автентичності навчальних 

матеріалів, професійної спрямованості іншомовного навчального спілкування, та 
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дидактичні: свідомості, активності, систематичності й послідовності та 

міжкультурної взамодії. 

Розглянемо спочатку методичні [149, с. 114–121] принципи формування 

АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД, а саме: комунікативності, домінуючої 

ролі вправ, автентичності навчальних матеріалів і професійної спрямованості 

англомовного навчального спілкування. 

Так як основним завданням нашого дослідження є формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД, надзвичайно важливим для врахування є принцип 

комунікативності. Він є важливим методичним принципом, оскільки перетворює 

процес навчання англійської мови на процес реальної професійно орієнтованої 

англомовної комунікації [186, с. 86].  

Комунікативні ситуації, які використовуються для формування АПОК в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД, моделюють характерні для професійно орієнтованого 

спілкування та майбутньої професійної діяльності ситуації.  

Принцип домінуючої ролі вправ реалізується у нашому навчальному процесі за 

допомогою виконання студентами різних груп, типів і видів вправ, що 

спонукатимуть їх до здійснення англомовної професійно орієнтованої комунікації. 

Принцип автентичності навчальних матеріалів передбачає важливість не 

лише формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД, а й здатності до 

міжкультурної взаємодії. Цей принцип у нашому дослідженні реалізується через 

відбір автентичних текстів, аудіо- та відеозаписів для формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД. 

Принцип професійної спрямованості англомовного начального спілкування 

передбачає врахування особливостей майбутньої спеціальності й професійних 

завдань майбутніх менеджерів з АД та найбільш уживаних комунікативних ситуацій 

їх майбутнього професійного спілкування.  

До дидактичних принципів навчання відносяться наступні: свідомості, 

активності, систематичності й послідовності та міжкультурної взамодії [149, с. 11– 

111].  
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Принцип свідомості передбачає свідоме сприймання і засвоєння навчального 

матеріалу, розуміння його змісту і закономірностей. Принцип свідомості у навчанні 

майбутніх менеджерів з АД реалізується через організацію англомовного професійно 

орієнтованого навчання, упродовж якого відбувається навчання через використання 

прийомів та навчальних матеріалів, що сприяють активізації навчальної та 

пізнавальної діяльності.  

Принцип активності у формуванні АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

реалізується через інтенсифікацію організації процесу навчання, де кожен студент є 

активним учасником навчального процесу. 

Принцип систематичності й послідовності у нашому дослідженні 

реалізується за домогою спеціально відібраних професійно орієнтованих тем 

(детальніше див. підрозділ 2.1) і поетапності подання навчального матеріалу. 

Принцип міжкультурної взаємодії передбачає спеціальну організацію 

формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД з урахуванням національно-

культурних особливостей спілкування в умовах міжкультурної взаємодії з носіями 

мови.  

Ключовими у  методиці формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з 

АД є принципи комунікативності, домінуючої ролі вправ, професійної спрямованості 

та міжкультурної взаємодії. Тому, у цьому підрозділі визначено цілі, підходи та 

принципи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на 

основі діалогу-розпитування; уточненили зміст поняття «компетентність» у 

методиці викладання іноземних мов; визначили основні компоненти АПОК в ДМ; 

виділили основні вимоги, які сучасні роботодавці, освітньо-професійна програма 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та міжнародні стандарти освіти висувають перед 

фахівцями спеціальності «Адміністративний менеджмент» і визначили, які 

навички і вміння слід формувати у менеджерів з адміністративної діяльності (див. 

додаток Б). Крім того, у проведеному дослідженні ми уточнили визначення 

поняття «іншомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність».  
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1.2. Особливості англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

З метою підвищення ефективності процесу формування у майбутніх 

менеджерів з АД АПОК в ДМ та виявлення труднощів в англомовному 

професійно орієнтованому спілкуванні було проведено анкетування фахівців, 

студентів та викладачів (див. додатки К, Л). 

Представлена  анкета має описовий характер, складається із 

відкритих та закритих питань. За результатами проведеного нами анкетного 

опитування фахівців у галузі адміністративного менеджменту, ми виділили ряд 

особливостей ведення англомовного професійно орієнтованого ДР. Зокрема, було 

визначено, що у 19% респондентів іноді виникають певні труднощі, якщо їм треба 

отримати необхідну інформацію під час англомовного професійно орієнтованого 

спілкування. Основні проблеми виникають, коли треба переконати 

співрозмовника (колегу, клієнта) у правильності своєї точки зору, дійти певних 

висновків або виробити спільне рішення проблеми. Також встановлено, що 

фахівцям, які працюють менеджерами з АД, знайоме поняття «діалог-

розпитування» (76%). Крім того, переважна більшість респондентів (96%) 

погоджуються із тим, що використання діалогу-розпитування під час ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення є актуальним. 

Також значна кількість опитаних респондентів підтвердили, що їм необхідні 

навички ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування 

під час професійної діяльності (74%). 

Незважаючи на наявні складності ведення англомовного професійно 

орієнтованого ДР, 81% опитаних погоджуються із тим, що головною метою 

англомовного діалогу-розпитування є отримання певної інформації щодо питання, 

яке обговорюється, а отже, важливим є формування у майбутніх менеджерів з АД 

навичок та умінь не тільки підтримувати діалог під час професійного спілкування, 

але й швидко та чітко дізнаватися необхідну інформацію у співрозмовника. 

Більшість респондентів визначають, що у своїй професійній діяльності їм 

доводиться найчастіше використовувати саме такий функціональний тип діалогу 
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як діалог-розпитування (87%). Також  визначено, що однією із найбільших 

проблем під час ведення англомовного професійно орієнтованого ДР є побудова 

структури висловлювань (54%) та складність у виявленні ініціативи під час 

розпитування або надання інформації (23%) (детальніше див. додатки). 

Отже, метою підрозділу є аналіз психологічних, лінгвістичних та 

психофізіологічних особливостей і механізмів англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності, в тому числі англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування.  

Розглянувши результати анкетування фахівців, викладачів та майбутніх 

фахівців у галузі адміністративного менеджменту, у студентів-майбутніх 

менджерів з АД було виявлено труднощі в англомовному професійно 

орієнтованому діалогічному мовленні. На основі результатів анкетування 

визначено, що найбільш уживаним в англомовному професійному спілкуванні 

менеджерів з АД є такий функціональний тип діалогу як діалог-розпитування, що 

обумовлює необхідність його навчання.  

Актуальність питання методики навчання іншомовного ПОДМ 

зумовлюється необхідністю розгляду цієї проблеми з позицій компетентнісного 

підходу, у межах якого має відбуватися навчання іноземних мов на всіх рівнях. 

Методика навчання ПОДМ посідає одне з важливих місць у наукових 

дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед яких М. Агар 

[279], А. А. Алхазішвілі [4], Н. Білброу [283],  М. Л. Вайсбурд [33], І. О. Зимня 

[73], О. О. Леонтьєв [126], А. А. Миролюбов [155], Р. П. Мільруд [154], 

Ю. І. Пассов [187], О. П. Петращук [191], В. Л. Скалкін [232], С. Торнбері [346] та 

ін. У працях названих науковців вивчаються питання умов навчання ПОДМ, 

типології вправ, контролю рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь 

говоріння в цілому і ПОДМ зокрема. Проте низка питань, що стосуються 

лінгвістичних особливостей ПОДМ, визначення компетентності в ПОДМ, її 

структури та складників ще потребують удокладненого вивчення. Крім того, ми 

вважаємо, що створення методики навчання АПОК у професійно орієнтованому 
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діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД діяльності неможливе без 

дослідження психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних особливостей 

ДМ.  

Перш ніж визначити лінгвістичні особливості діалогічного мовлення 

майбутніх менеджерів з АД, слід визначити зміст поняття «професійно 

орієнтоване діалогічне мовлення».  

Професійно орієнтоване діалогічне мовлення – це взаємодія кількох 

співрозмовників під час професійно орієнтованого спілкування. У межах акту 

професійно орієнтованого мовлення кожен із співрозмовників є мовцем і 

слухачем почергово [268, с. 11]. 

Ми дотримуємося поглядів В. Л. Скалкіна [230, с. 8] та найхарактернішими 

загальними особливостями професійно орієнтованого діалогу виділяємо наступні: 

1) обмін репліками без попереднього обмірковування; 

2) контекстна взаємозалежність висловлювань; 

3) ситуативна залежність висловлювань; 

4) чіткість та лаконічність висловлювань; 

5) широке  використання професійно орієнтованих кліше; 

6) сприйняття на слух (важлива роль інтонації, тембру, тональності тощо, 

які можуть впливати на семантику слів, змінювати її тощо); 

7) зорове сприйняття учасників діалогу (особлива роль міміки, жестів та 

інших паралінгвістичних засобів). 

Для методики формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД 

суттєвими вважаємо такі особливості як: швидкий обмін репліками і лаконічність 

висловлювань, адже в умовах повсякденної професійної діяльності менеджер з 

АД повинен оперативно та чітко орієнтуватися в англомовному мовленнєвому 

середовищі. Також необхідним є використання професійних усталених виразів, 

що пришвидшує порозуміння між співробітниками досягнення домовленостей та 

розвинене слухове сприймання інформації. 

Розглянемо психологічні особливості ПОДМ менеджерів з АД. У 

психології визначають декілька класифікацій видів мовлення. Передусім 
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мовлення диференціюють як зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє – мовлення, 

виголошене вголос, доступне для зовнішнього сприймання. Зовнішнє мовлення 

обслуговує передусім саме процеси комунікації, взаємодії. Внутрішнє – мовлення 

«мовчки» [144, с. 37–40]. Це програма висловлювання. Воно може бути більш або 

менш зв’язним, послідовним, осмисленим (розмірковування, здійснення вибору, 

прогнозування вчинків). Внутрішнє мовлення зазвичай згорнуте, скорочене; може 

являти окремі уривки думок. 

Мовлення, що контролюється свідомістю, продумане за змістом, за 

відповідністю ситуації, є цілеспрямованим. Але мовленнєва діяльність може бути 

і спонтанною, коли контроль свідомості знижується. Ознаки спонтанності може 

набувати і зовнішнє мовлення [10, с. 191]. Наприклад, в ситуації сильного 

хвилювання людина втрачає контроль за тим, що говорить. В цьому випадку 

внутрішнє, спонтанне мовлення проривається назовні як компенсація вимушеного 

обмеження в спілкуванні, в результаті зниження контролю за власною поведінкою 

на грунті соціальних норм. Зазвичай зовнішнє мовлення є більш розгорнутим, 

зв’язним. Воно керується законами логіки, стилістики; у репліках є головні та 

другорядні члени речення. 

Внутрішнє мовлення – словесна оболонка мислення [91]. Ця оболонка 

формує згорнуті в єдине слово речення. Тільки якщо той, хто говорить, 

усвідомлює, що у нього виникли труднощі в розумінні певних подій, він 

користується розгорнутим внутрішнім мовленням.  

Мовленнєва діяльність максимально актуалізується за умов професійного та 

міжособистісного спілкування [37, с. 187]. Адже, якщо зміст і контекст 

повідомлення зрозумілі тому, хто говорить, то для іншого учасника комунікації 

вони мають бути перекладені у «виголошені слова». А для цього потрібно 

перейти від скороченого, зрозумілого для себе внутрішнього мовлення – до 

розгорнутого зовнішнього мовлення, зрозумілого для інших комунікантів. Саме 

тоді за допомогою діалогу відбувається процес комунікації. 

Професійно орієнтований діалог – мовлення підтримуване [176, с. 350]. 

Один учасник діалогу в процесі спілкування ставить додаткові запитання, 
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розвиває подальшу думку співрозмовника або може закінчити її сам; подає 

репліки, які свідчать про увагу до повідомлення, зацікавленості у подальшій 

взаємодії. Це дозволяє тому, хто говорить, точніше виражати свої думки, 

оперативно корегувати використані мовленнєві засоби з тим, аби точніше 

передавати власне ставлення, бути впевненим в розумінні й зацікавленості у 

взаємодії з боку співрозмовника. 

Цей діалог, зазвичай, ведеться при емоційно-експресивному контакті 

співрозмовників, які безпосередньо сприймають один одного [210, с. 50]. Крім 

того, він завжди «адаптований» до певної ситуації – тієї, в якій знаходяться 

учасники професійної комунікації, або яка стосується значущого для обох 

учасників предмета. Діалог виникає, розвивається, підтримується, змінює свою 

спрямованість або вичерпується у відповідності зі зміною предмета або думок про 

нього.  

ПОДМ підтримується всіма учасниками комунікації. Його хід передчасно 

не планується, а спрямованість і результати визначаються в значній мірі 

окремими висловлюваннями і репліками учасників, їх взаємними зауваженнями і 

побажаннями, виявленим інтересом до розмови або втратою його у процесі 

вербальної взаємодії [210, с. 51]. Також слід зазначити, що в діалогічному 

мовленні менше вимог до формально-логічних впорядкувань окремих 

висловлювань. Адже партнери знаходяться в однаковій ситуації взаємодії, 

сприймають ті самі факти і явища, мають можливість оцінювати і прогнозувати 

реакції співрозмовника, впливати на них. 

Психологічні особливості ПОДМ впливають на зміст і характер діалогу. Не 

лише ми виділяємо такі психологічні особливості діалогічного мовлення як: 

зверненість, інформативність, вмотивованість, ситуативність, емоційну 

забарвленість (експресивність), спонтанність, двосторонній характер та вживання 

позамовних (невербальних) засобів (жестів, міміки, виразу обличчя 

співрозмовників) [268, с. 15]. Проте, ми конкретизуємо ці особливості саме для 

ПОДМ майбутніх менеджерів з АД. 
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Як правило, такі характеристики як емоційна забарвленість – передача 

почуттів, ставлення до того, про що йдеться, а також спонтанність, неочікуваність 

мовлення не завжди притаманні та не завжди є бажаними у професійно 

орієнтованому діалогічному мовленні.  

Тому ми розглядаємо ті особливості, які характерні для ПОДМ менеджерів 

[137], зокрема менеджерів з АД: зверненість, інформативність, вмотивованість, 

ситуативність та двосторонній характер мовлення. 

Уміння уважно слухати, розуміти та інтерпретувати інформацію пов’язують 

із такою особливістю ПОДМ як зверненість [69, с. 61]. Зверненість є важливим 

елементом професійно орієнтованої комунікації менеджерів з АД, оскільки 

передбачає володіння знаннями, навичками і вміннями уточнення, доповненя й 

розширення змісту висловлювань, знаходження компромісу тощо. Наявність 

адекватної реакції на висловлювання партнерів по спілкуванню в більшості 

професійно орієнтованих ситуаій свідчить про задовільний рівень розвитку  

знань, навичок і вмінь ПОДМ. 

Інформативність означає змістовність висловлювання студента (відповідно 

до проблемної професійної ситуації). 

Професійно орієнтоване діалогічне мовлення майбутніх менеджерів з АД 

завжди вмотивоване. Характерною рисою вмотивованості є потреба у 

спілкуванні й обміні інформацією необхідно [104]. Саме обрана нами технологія 

ситуативного моделювання (моделювання ситуацій майбутньої професійної 

діяльності) допомагає створити умови, в яких у майбутніх фахівців з’явиться 

необхідність і потреба у здійсненні спілкування. 

Ситуативність – одна із найважливіших особливостей професійно 

орієнтованого ДМ [149, с. 304–305]. Зміст ДМ можливо зрозуміти тоді, коли 

враховується ситуація, в якій воно відбувається.  

ПОДМ має двосторонній характер. Спілкуючись, співрозмовник виступає 

то в ролі мовця, то в ролі слухача, який повинен реагувати на репліку партнера 

[149, с. 306]. Зважаючи на психологічні особливості англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної 
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діяльності у межах їхньої професійно-трудової сфери спілкування ми, слідом за 

О. П. Биконею [19, с. 234] виокремили характеристики комунікативних ситуацій, 

зобразивши їх у табл. 1.2. Це – сфери, учасники, предмет, мета спілкування, 

кінцевий продукт мовленнєвої діяльності та ситуації ділового спілкування.  

Таблиця 1.3 

Характеристика комунікативних ситуацій професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх менеджерів з АД 

Компоненти  
професійно орієнтованої 
комунікативної ситуації 

Види компонентів ситуації 

Сфери спілкування 1) професійно-трудова (повсякденна професійна 
діяльність); 
2) публічна (виступи менеджерів з АД на 
конференціях, засіданнях тощо);  
3) міжнародна (пошук та налагодження 
міжнародних зв’язків). 

Учасники спілкування 1) співробітники; 
2) адміністративний-менеджер-фахівець; 
3) адміністративний-менеджер-клієнт; 
4) фахівець-фахівець. 

Предмет спілкування професійна діяльність фахівця у галузі 
адміністративного менеджменту 

Мета спілкування 1) встановлення контактів (менеджер з АД-клієнт, 
менеджер з АД-співробітник); 
2) врегулювання спірних та проблемних ситуацій; 
3) спонукання до професійної діяльності; 
4) надання/отримання інформації. 
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Продовження таблиці 1.3 

Кінцевий продукт 
мовленнєвої діяльності  

англомовний професійно орієнтований діалог-
розпитування 

Ситуації професійно 
орієнтованого спілкування 
 

1) влаштування на роботу; 
2) ділова зустріч із внутрішніми/міжнародними 
партнерами; 
3) ділові засідання, внутнішні та міжнародні 
конференції, симпозіуми; 
4) переговори та ін. 

Зважаючи на вищезгадані особливості, а також на характеристику 

комунікативних ситуацій професійно орієнтованого спілкування, можна виділити, 

услід за В.Л. Скалкіним [230, с. 11], низку певних психологічних навичок і 

вмінь, які слід формувати під час навчання майбутніх менеджерів з АД ПОДМ: 

1) пам'ятати попередню інформацію, щоб максимально використовувати 

досвід професійно орієнтованого спілкування і уникати повторів; 

2) утримуваи в пам'яті все, що сказав співрозмовник під час певного 

контакту, і все, що сказав сам; 

3) миттєво оцінювати отриману професійно орієнтовану інформацію; 

4) вчасно використовувати професійно орієнтовані кліше; 

5) вміти слухати співрозмовника; 

6) підтримувати відповідний емоційний тон; 

7) слідкувати за правильністю мовлення; 

8) слухати своє мовлення, щоб контролювати його нормативність, і якщо 

необхідно, внести у висловлювання необхідні зміни, корекції; 

9) вміти виділяти професійно орієнтовану інформацію з ситуації 

спілкування, в тому числі і висловлену невербально (через міміку, жести), до яких 

вдається співрозмовник. 

Формувати зазначені навички та вміння, враховуючи особливості ПОДМ 

майбутніх менеджерів з АД, ми будемо за допомогою інтерактивного навчання, а 

саме технології ситуативного моделювання.  
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Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання великої 

кількості професійно орієнтованих комунікативних ситуацій [328, с. 118]. 

Найважливішими з них є ті, у яких майбутні фахівці стикатимуться під час 

робочого процесу, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та 

відповідної ситуації. Одним з видів інтерактивних технологій є технологія 

ситуативного моделювання. 

Для підвищення ефективності заняття з професійно орієнтованої іноземної 

мови слід застосовувати, паралельно з традиційними методами, інтерактивні 

технології та методики навчання, зокрема, технологію ситуативного 

моделювання. Заняття з іноземної мови вважаються ефективними, коли 

використовуються інтерактивні технології навчання, які активізують особистісно 

орієнтовані освітні процеси [217].  

Щоб втілити цей підхід у життя, нашій державі  необхідні досвідчені 

фахівці, які володіють професійно орієнтованою іноземною мовою, можуть 

користуватися сучасними розробками, готові формулювати та реалізувати нові 

ідеї, а також будувати міжнародне співробітництво. 

Якісна іншомовна підготовка студентів неможлива без використання 

сучасних освітніх технологій [198]. Сучасні технології в освіті – це професійно 

орієнтоване навчання іноземної мови, проектне навчання, застосування 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, використання Інтернет-

ресурсів, вивчення іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, 

електронна пошта), новітні тестові технології. 

Звернемо увагу на психофізіологічні особливості та механізми ПОДМ.  

Мовленнєва діяльність має власні психофізіологічні особливості та 

механізми, які детермінуються не тільки на функціональному, але й на 

морфологічному рівні. Механізм мовлення містить три принципово різних 

компоненти: його сприймання, вимову і внутрішньомовленнєвий компонент [144, 

с. 37–40]. Два перших компоненти забезпечують переклад інформації в 

мовленнєву форму («мовленнєвий продукт») і комплексну роботу багатьох 

аналізаторів щодо дослідження й аналізу відповідного об’єкта. Хоча продукт 
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мовленнєвої діяльності являє собою унікальне утворення, робота над ним певною 

мірою схожа з роботою над матеріальними об’єктами – в ній беруть участь 

аналогічні чисельні механізми. 

Найважливіше в мовленнєвій діяльності (формування змісту 

висловлювання одним партнером по спілкуванню і сприймання його іншим) 

відбувається в компоненті внутрішнього мовлення [210, с. 38–39]. Це особливий 

психофізіологічний процес, який полягає в активізації мовленнєвих механізмів 

поряд з відсутністю зовнішніх проявів. Детерміновані процеси випереджають 

формулювання мовленнєвого висловлювання, озвученого співрозмовником, 

вибудовуючи фразу відповідно до мети, завдань, змісту, правил мови, а також 

слідують за почутим висловлюванням у слухача, розшифровуючи зміст і 

значення.  

Слідом за М. І. Жинкіним [65, с. 126], ми визначаємо внутрішні механізми 

(осмислення, утримання у пам’яті, випередження), які сприяють реалізації 

діяльності основного операційного механізму мовлення і поєднують два рівні: на 

першому слова складаються з елементів, на другому фрази складаються зі слів. На 

кожному рівні є дві ланки: вибір і складання. 

Задля кращого розуміння побудови висловлювань у ПОДМ майбутніх 

менеджерів з АД розглянемо загальні механізми ПОДМ. Механізм відтворення 

або репродукції є одним із найпростіших механізмів мовлення [38, с. 317]. Хоча 

говоріння має продуктивний характер, в ньому також поєднані елементи 

репродукції, яка може бути цілісною або епізодичною. За умови повної 

репродукції готові ключові фрази, які беруться з тексту без змін, 

використовуються для передачі нового змісту; в умовах частокової репродукції 

відбувається трансформація, яка передбачає передачу змісту в нових формах. 

Під час навчання ПОДМ часткове використання елементів репродукції для 

виконання мовленнєвого завдання вважається позитивним моментом, однак 

бажано уникати репродукування вивченого матеріалу як засобу контролю.  
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Ми, слідом за Л. О. Калмиковою [210, с. 179], розглядаємо такі  механізми 

діалогічного мовлення, зокрема, механізми прогозування, вибору, дискурсивності, 

комбінування та конструювання (див. табл. 1.4). 

Таблиця 1.4  

Приклад функціонування психофізіологічних механізмів  

під час здійснення іншомовного ПОДМ 

Діалогічна єдність Характеристики, 

функції 

Механізми 

ініціативна репліка ДЄ  

 

використовуються 

репліка-спонукання, 

керуюча репліка 

механізм прогнозування 

має структурний і 

смисловий план 

реактивна репліка ДЄ   використовуються 

залежна репліка-реакція,  

реактивно-ініціативна 

механізм вибору включає 

вибір слів і вибір 

граматичної структури 

реактивно-ситуативна 

репліка ДЄ 

 

використовуються для 

позначення власної 

реакцїї на репліку   

механізм дискурсивності 

передбачає 

керування процесом 

висловлювання 

реактивно-комбінувальна 

репліка ДЄ 

 

 

в нових сполученнях 

використовуються 

знайомі мовні 

компоненти 

механізм комбінування 

впливає на швидкість 

здійснення мовлення 

реактивно-

конструювальна репліка 

ДЄ 

використовуються 

актуальне усвідомлення 

мовних правил 

механізм конструювання 

передбачає користування 

мовними правилами 

Першим є механізм прогнозування, який  працює на двох рівнях: 

структурному і смисловому [144, с. 39]. На першому (структурному) рівні, 

прогнозування відбувається на рівні фрази – перші вимовлені слова передбачають 



57 
 

конструювання фрази або понадфразової єдності, що дає можливість  уникати 

пауз між окремими фразами під час породжувення висловлювання. 

Другим є механізм вибору: розрізняють вибір слів і вибір граматичної 

структури [117, с. 28]. Вибір слова (терміну) залежить від комунікативної мети 

повідомлення, відносин між комунікантами у професійно орієнтованому 

мовленні, їхнього професійного досвіду, особливостей реципієнта тощо. Тому 

повністю автоматизувати процес вибору слів неможливо. В той же час мовлення 

майбутнього менеджера з АД, який підбирає відповідну лексику, уповільнюється, 

виникає перерва між формуванням змісту висловлювання і його мовним 

наповненням. 

Наступним є механізм дискурсивності, який працює на рівні актуального 

усвідомлення і керує процесом мовленнєвого висловлювання [149, с. 300–301]. 

Володіння цим механізмом допомагає майбутнім менеджерам з АД оцінити 

ситуацію, сприймати сигнали зворотного зв’язку (вербальну чи невербальну 

реакцію співрозмовника), приймати рішення безпосередньо в процесі спілкування 

тощо.  Під час оволодіння іншомовним мовленнєвим спілкуванням, мовленнєвий 

механізм, сформований рідною мовою, в іноземній мові не функціонує на тому ж 

рівні. 

Механізм вибору і механізм відтворення підпорядковуються механізму 

комбінування [127]. Якість сформованості механізму комбінування впливає на  

продуктивність, новизну і швидкість здійснення мовленнєвих вмінь під час 

ПОДМ.  Цей механізм запускається, коли мовець під час формування 

словосполучень і фраз використовує знайомі йому мовні компоненти в нових 

сполученнях. 

Механізм комбінування тісно пов'язаний із механізмом конструювання. Під 

час ПОДМ мовленнєві одиниці формуються на основі свідомого користування 

мовними правилами, а не на основі аналогії з абстрактним зразком, що 

зберігається у мозку людини, що на думку Ю. І. Пассова [186] свідчать про 

недостатній рівень володіння іншомовним мовленням.   
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Слідом за Л. О. Максименко [136], до характерних лінгвістичних 

особливостей професійно орієнтованого діалогічного мовлення ми відносимо 

еліптичність, клішованість, правильність, наявність готових структурних 

елементів, наявність слів-заповнювачів пауз (у стягнених формах). 

Дуже часто професійно орієнтованому ДМ  притаманна еліптичність – 

використання неповних речень.  

Приклад:  

Why dismissed him? (Повне речення: Why did you dismiss him?) 

Клішованість професійно орієнтованого ДМ. Кліше – це фрази, сталі 

вирази, які зазвичай вживаються у ПОДМ як готові мовленнєві одиниці. Вони 

виконують різноманітні функції: подяка, обмін інформацією, привертання уваги 

тощо.  

Приклад: 

А. Ехсusе mе! Have you recently visited executive manager from the general 

office? 

В. Yеs. I told him about you. 

А. Тhаnks а lоt. 

Правильність мовлення – рівень відповідного фонетичного, лексичного і 

граматичного оформлення висловлювань. 

У професійно орієнтованому ДМ часто використовуються слова та фрази, 

які називають заповнювачами мовчаня. Їх вживають для підтримки професійної 

комунікації, для заповнення пауз, коли той, хто говорить, підбирає відповідну 

репліку. Наприклад: lооk hеrе, І sау wеll, yоu know, lеt mе sее, wеll now. 

Англомовним діалогам притаманні стягнені форми, де замість пропущених 

частин слова ставиться апостраф, наприклад: I’m, they’re, we’re, where’s, there’s та 

ін. [149, с. 307–308; 69, с. 54]. 

Отже, у цьому підрозділі ми роглянули основні психологічні, лінгвістичні та 

психофізіологічні особливості і механізми англомовного професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної 
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діяльності, в тому числі англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування.  

Задля кращого розуміння спеціфіки формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД необхідне уточнення стуруктури та властивостей діалогу-

розпитування як засобу англомовної професійно орієнтованої комунікації. 

 

1.3. Структура та властивості діалогу-розпитування як засобу 

англомовної професійно орієнтованої комунікації  

Діалог є складним мовним явищем, тому його дослідження викликає 

зацікавлення багатьох дослідників-методистів [34, с. 300; 199, с. 220–223], які 

виділяють різні класифікації діалогів відповідно до певних чинників. У нашому 

дослідженні зацікавленість діалогом спричинена практичною необхідністю 

розробки методики формування англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-

розпитування.  

Метою цього підрозділу є окреслення структури та властивостей діалогу-

розпитування як засобу англомовної професійно орієнтованої комунікації, 

уточнення змісту поняття діалогічної єдності як мінімальної смислової і 

структурної одиниці діалогічного тексту, виділення підходів до послідовності 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в ДМ та 

визначення вимог до англомовного ПОДМ студентів 4 курсу спеціальності 

«Адміністративний менеджмент». 

Є декілька підходів до послідовності формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні, з яких можна виділити два 

основних – «зверху вниз» і «знизу вверх» [149, с. 318]. Підхід «зверху вниз» 

передбачає формування АПОК в ДМ, що починається з прослуховування 

аудіозапису діалогу-зразка з його варіюванням у подальшому, створенням 

власних діалогів у подібних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування. Але 

у нашому дослідженні ми будемо використовувати підхід «знизу вверх», де 

майбутні менеджери з АД спочатку засвоюють окремі елементи діалогу, а потім 
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переходять до самостійної побудови професійно орієнтованого діалогу на основі 

запропонованої комунікативної ситуації, що може передбачати прослуховування 

аудіозаписів та перегляд відеозаписів. 

За підходом «знизу вверх», ми виділяємо наступну послідовність 

формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД: 

1) навчання оперувати діалогічними єдностями та розрізняти їх; 

2) навчання реплікування; 

3) навчання вести мінідіалог; 

4) навчання вести англомовний професійно орієнтований діалог-

розпитування (детальніше див. комплекс вправ, підрозділи 2.2, 2.3). 

Отже, професійно орієнтований діалог – це пов’язана структурно та 

тематично система реплік, що формують комунікативну одиницю – діалогічну 

єдність (ДЄ) [144, с. 38].  

На думку Н. Ю. Шведової [270, с. 281], ДЄ є об’єктом синтаксичного 

дослідження, для якого характерна послідовність та цілісність реплік. 

За визначенням Л. М. Михайлова [158, с. 52], ДЄ  – одиниця діалогічного 

мовлення, для якої характерна комунікативна цілісність. ДЄ утворюється 

кількома співрозмовниками та характеризується чітко визначеними 

комунікативними намірами. 

Діалогічна єдність – це пов’язані між собою два або більше висловлювань. 

Важливою властивістю ДЄ є чітко виражена комунікативна спрямованість і 

взаємозалежність її компонентів [128].  

Зарубіжні та вітчизняні науковці (С. Я. Андрушко [6], І. П. Бондаренко [25], 

О. І. Вишневський [36], Дж. Грінберг [303], В. І. Карабан [82], О. О. Кобзєва [90], 

О. М. Корчажкіна [105], В. Літлвуд [325], О. Є. Мисечко [157], Т. І. Олійник [172], 

Л. С. Панова [184], С. М. Рейнхарт [336], С. О. Скворцова [234], Р. В. Фастовець 

[256], Я. Р. Федорів [259], С. А. Фергюсон [298], К. Ф. Хокетт [307] та інші) 

досліджують такі питання, як комунікативні наміри співрозмовників, готовність 

або неготовність комунікантів до надання та отримання інформації, ступінь їхньої 

активності у веденні діалогічного мовлення. 
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За комунікативною метою розрізняють такі види: діалог-розпитування, 

діалог-самопрезентація, діалог-аргументація [250, с. 42]. В. Франк виділяє три 

основні типи діалогів: 1) взаємодоповнювальний, для якого характерна 

недостатня кількість інформації в одного з комунікантів; 2) діалог-суперечка, 

причиною ведення якого є неспівпадіння думок, переконань, ідей 

співрозмовників; 3) директивний, пов’язаний з плануванням дій партнерів 

спілкування для досягнення взаємної мети та порозуміння. 

За комунікативною функцією розрізняють чотири основні види діалогів: 

1) діалог-бесіда, основна ціль якого – надання різних точок зору з питання, 

підтримання розмови на запропоновану тематику;  2) діалог-вирішення проблеми, 

для якого характерні незмінна тема та бажання комунікантів дійти до спільного 

вирішення проблеми; 3) діалог-розпитування, якому притамання стандартно 

розподілені ролі – той, хто запитує, і той, хто відповідає;  4) діалог-з’ясування 

непорозуміння (семантично споріднений з діалогом-розв’язанням проблеми) [123, 

с. 204]. 

З огляду на особливості ангомовного професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх менеджерів з АД, у нашій методиці ми використали професійно 

орієнтований діалог-розпитування. 

Система професійної освіти постійно змінюється та вдосконалюється, тому 

на даний момент уже існує певна теоретична база для формування АПОК в ДМ. 

Проблему навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці. Питанням діалогічного мовлення 

з актуалізацією професійних особливостей майбутніх фахівців займалися 

Л. В. Биркун [21], Л. В. Гайдукова [42], Н. Д. Гальскова [43], Н. І. Гез [44], 

О. М. Гордій [50], Ю. П. Зінов’єва [75], Л. Б. Котлярова [110], Г. В. Кравчук [113], 

Я. В. Окопна [171]. 

Особливості та засоби навчання іншомовного професійно орієнтованого 

ділогу привертали увагу таких дослідників як П. О. Бех [16], О. Б. Бігич [22], 

Л. В. Кнодель, [89], Л. О. Максименко [136], О. М. Метьолкіна [151], 
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С. Ю. Ніколаєва [163], І. С. Орищин та О. Л. Цубова [174], Ю. І. Пассов [186], 

О. П. Петращук [191], І. В. Рахманов [212], В. Л. Скалкін [233]. 

K. M. Бейлі [282], Дж. Д. Браун [287], Х. Г. Відоусон [352], Т. Д. Еванс [294]; 

[295], C. Кеннеді [316], Р. Маккей [327], Д. Олрайт [280],  Дж. К. Річардс [337],  

П. К. Робінсон [338], О. Б. Тарнопольський [252], A. Феннер [297], С. П. Шатілов 

[269]  вивчали іншомовне діалогічне мовлення для ділового спілкування. 

Глобальні політичні й соціально-економічні зміни, що відбуваються в 

Україні останнім часом, безпосередньо впливають на сферу вищої освіти. Метою 

професійно орієнтованого навчання англійської мови є гармонізація національної 

системи освіти відповідно до єдиного європейського ринку висококваліфікованої 

праці. На сучасному етапі одним із завдань вищої професійно орієнтованої освіти 

поряд з формуванням гармонійно розвиненої особистості, яка має високий рівень 

загальної культури і вміє глобально мислити, є завдання підготовки фахівців, 

здатних вільно адаптуватися до мінливих іншомовних професійно орієнтованих 

ситуацій (див. рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Компоненти професійно орієнтованої ситуації  

Знання іноземної мови є невід’ємним атрибутом самовизначення і 

самореалізації успішної особистості, проте в умовах глобалізації сучасного 

суспільства висококваліфікований менеджер з АД повинен володіти іноземною 

мовою на принципово іншому рівні, а саме як інструментом професійно 

орієнтованої комунікації, що забезпечує його мобільність і 
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конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці. Отже, методика 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх менеджерів з АД з повинна врахувати не лише фахову 

специфіку англійської мови для професійних цілей, але й орієнтуватися на 

реалізацію завдань майбутньої професійної діяльності менеджерів із АД.  

Таким чином, методика формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД передбачає 

формування у студентів здатності крос-культурного іншомовного спілкування в 

конкретних професійних ситуаціях з урахуванням особливостей професійного 

мислення. 

Як згадувалося у підрозділі 1.2, професійно орієнтований діалог-

розпитування (ПОДР) включає такі види реплік, як репліка-стимул і репліка 

реакція. Репліка-стимул виконує такі функції: передає інформацію, направляє 

розвиток теми, сприяє побудові репліки-реакції, впливає на структурно-

граматичну організацію діалогічної єдності. Репліка-реакція прискорює або 

уповільнює перебіг професійно орієнтованого діалогічного мовлення, а також, 

висловлює емоційну оцінку мовця (див. рис. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Структурні елементи професійно орієнтованого ДР  

майбутніх менеджері з АД 
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інформації, висловлення власної думки щодо професійного питання і перехід з 

позиції ролі, особи, що запитує до ролі, особи, яка відповідає на запитання (див. 

рис. 1.4). 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. План-структура професійно орієнтованого ДР  

майбутніх менеджерів з АД 
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закінчується зі зміною співрозмовника – це репліка. У діалозі репліки виступають 

як структурні частини, які мають загальні комунікативні функції. Відповідна 

кількість пов’язаних між собою реплік – діалогічна єдність. 

Зазвичай ДЄ має визначену структуру: ініціативна перша репліка, 

реактивна/реактивно-ініціативна друга репліка [268].  
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Приклад: 

Department manager: What is necessary for completing the given tasks? 

Senior assistant: We need the data on the project so let’s find the workers to look 

for all the needed information. 

Діалогічні єдності можуть бути об’єднані у декілька груп за 

комунікативною функцією першої репліки: повідомлення, спонукання, запитання. 

Надамо приклади деяких видів ДЄ. 

Приклад ДЄ «повідомлення – повідомлення»: 

Administrative manager: I want to find the program for the previous seminar. 

HR-Assistant: The program is in common database. 

Приклад ДЄ «повідомлення-запитання»: 

Secterary: Be careful! This is the main task of the project! 

Assistant: What should I do first? 

Приклад ДЄ «запитання-контрзапитання»: 

Director: What not clear for you in the assignment? 

Personal Assistant: What’s not clear for me? 

Приклад ДЄ «спонукання – запитання»). 

Advertising manager: Let’s prepare these papers tomorrow! 

Advertising Assistant: Will it be in time? 

Усі представлені ДЄ є простими, де кожна з реплік виконує єдину 

комунікативну функцію [268]. Хоча в реальних професійно орієнтованих діалогах 

більшість діалогічних єдностей є складними, наприклад: «запитання – відповідь – 

спонукання» тощо. В залежності від головної комунікативної функції діалогу, 

методисти виділяють його найпоширеніші функціональні типи: діалог-обмін 

думками, діалог-обговорення, діалог-розпитування, діалог-домовленість. 

Діалог-розпитування є одним із найпростіших, тому що він складається з 

послідовних запитань і відповідей на них. Саме цей вид діалогу використовується 

менеджерами з АД під час виконання великої кількості професійних обов’язків. 

Під час діалогу-розпитування у студентів слід формувати вміння ставити 

запитання, уточнювати необхідну інформацію, користуватися словниковим 
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запасом, характерним для професійно орієнтованого діалогічного мовлення [142, 

с. 97–101].  

Діалог-розпитування, залежно від характеру ведення діалогу, може бути 

одностороннім або двостороннім [123, с. 25]. Односторонній діалог передбачає 

запит необхідної інформації одним співрозмовником, а двосторонній – двома. 

Наведемо приклад одностороннього діалогу. Це може бути розмова між 

менеджером з адміністративної діяльності та кандидатом на певну посаду  в 

організації. У цьому разі  ініціатива запитувати інформацію належить лише 

менеджеру, а пошукач буде лише давати відповіді на поставлені запитання, 

детальні або лаконічні.  Двосторонній діалог-розпитування передбачає активність 

обох партнерів, наприклад, діалог між менеджером з адміністративної діяльності, 

який займається організацією спільного семінару за актуальною для організації 

темою, та одним із зарубіжних партнерів підприємства. У цьому разі  ініціатива 

проводити розпитування буде належати кожному з партнерів. 

У професійно орієнтованому діалозі-розпитуванні відповіді на запитання 

можуть варіюватися від лаконічних до розгорнутих [118, с. 190]. Короткі чіткі 

запитання діалогу-розпитування зазвичай передбачають лаконічні відповіді без 

доповнень та пояснень. А ті запитання, які орієнтовані на отримання детальної та 

повної інформації передбачають, в свою чергу, розгорнуті відповіді. 

За допомогою запитань в діалог-розпитування вводиться певна тема, 

відбувається обмін інформацією задля досягнення порозуміння та співпраці. Як 

показник напруженості та швидкості процесу спілкування, питання адресанта є 

мотивом, який спонукає адресата до надання інформації, активізує мовлення [202; 

156, с. 4]. Під час діалогу-розпитування використовуються вербальні та 

невербальні засоби, які слід вживати в ініціативному мовленні для його початку, 

запиту, уточненню інформації, відповідей на запит інформації з урахуванням 

різноманітних особливостей поведінки в англомовному середовищі. 

Враховуючи усі вищезгадані властивості та структуру професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування, найкращою технологією для навчання 

майбутніх менеджерів з АД англомовного професійно орієнтованого ДР вважаємо 
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технологію ситуативного моделювання, де навчальний процес відбувається тільки 

шляхом постійної, активної взаємодії усіх студентів. Викладач у цьому випадку  

виступає як організатор, який задає напрям процесу навчання, а результат 

досягається спільними зусиллями обох сторін [291]. 

На 4 курсі майбутнім менеджерам з адміністративної діяльності слід 

розвивати отримані раніше вміння професійного спілкування, зокрема, брати 

участь у бесіді чи дискусії на професійні теми та спілкуватися при цьому зі 

співрозмовником, орієнтуючись у різних комунікативних ситуаціях. 

Професійно орієнтованому діалогічному мовленню менеждерів з АД 

притаманні всі комунікативні функції. Найбільш прийнятним та доцільним для 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

студентів 4 курсу спеціальності «Адміністративний менеджмент» ми вважаємо 

діалог-розпитування, адже саме цей вид діалогу є найбільш необхідним для 

подальшої професійної діяльності майбутніх менеджерів, які працюють із 

українськими та іноземними партнерами, а тому повинні бути добре підготовлені 

до іншомовної комунікації, вирішення проблемних задач і ситуацій, організації 

переговорів, пошуку та обробки інформації для налагодження відносин та та 

прийняття узгоджених рішень. 

Згідно з вимогами до спеціальності «Адміністративний менеджмент», 

освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою, 

у студентів 4 курсу слід формувати вміння вести діалог-розпитування, адже саме 

він є найбільш необхідним для ведення їх повсякденної професійної діяльності. В 

діалозі-розпитуванні за допомогою питань вводиться і розвивається тема, 

відбувається обмін інформацією з метою покращення заглиблення до суті справи, 

вирішення проблем, вдалого керівництва діяльністю адміністративної служби 

підприємства, установи, організації. Як фактор динамічності процесу спілкування, 

питання адміністративного менеджера є елементом, який спонукає співробітника 

до повідомлення інформації, активізує мовленнєву дію в діалозі. 

Для складання типізованого переліку ситуацій для формування АПОК в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД ми використовували Посадову інструкцію менеджерів 
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з АД [145; 200]. З-поміж великого списку професійних обов’язків є багато роботи 

з колегами з зарубіжних підприємств, яка передбачає професійно орієнтоване 

діалогічне мовлення: 

 разом з керівниками структурних підрозділів розробляти посадові 

інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку як рідною, так і 

іноземною мовою; 

 забезпечувати укладання колективного договору, роботу з ведення 

діловодства в організації, разом з керівниками інших структурних підрозділів 

розробляти та організовувати роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх 

стандартів ділових документів як рідною, так і іноземною мовою; 

 виступати представником підприємства, установи, організації у 

вітчизняних та зарубіжних установах, засобах масової інформації, здійснювати 

зв’язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а 

також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами Зокрема, майбутній 

менджер з АД повинен уміти: 

 розпочинати, підтримувати та завершувати розмову, вживаючи 

професійно орієнтовану лексику за певною комунікативною ситуацією; 

 оперативно реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи 

репліки, що мають різні комунікативні функції; 

 стимулювати співрозмовника до висловлювання; 

 створювати ДЄ, мінідіалоги, діалоги різних видів; 

 вміти орієнтуватися у непередбачуваних та складних проблемних 

професійно орієнтованих ситуаціях, знаходити узгоджені та зважені рішення 

проблем. 

Майбутні менеджери з АД можуть працювати керівниками функціональних 

підрозділів, керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, 

керівниками внутрішніх та зарубіжних проектів та програм, менеджерами у сфері 
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досліджень та розробок та ін. (див. додаток В) у сфері науки, освіти, державного 

управління, рекламної діяльності, соціальної служби, банківської системи тощо.  

Усі згадані напрями роботи потребують високого рівня сформованоті 

іншомовної професійно орієнтованої компетентності, адже під час роботи з 

іноземними партнерами випускник ЗВО повинен бути готовим до ведення 

іншомовного професійно орієнтованого діалогу, вміти знаходити необхідну 

інформацію та оперувати нею, аналізувати свою професійну діяльність. Саме 

тому необхідною є професійно орієнтована комунікативна підготовка з іноземної 

мови у закладах вищої освіти [118, с. 189]. 

Незаперечним є той факт, що вирішальною умовою оволодіння мовою є 

відповідність рівня мовної компетентності студентів характеру їхньої мовленнєвої 

діяльності. Але при цьому ми враховуємо те, що в процесі формування 

іншомовної компетентності студент повинен оволодіти не стільки певними 

знаннями з іноземної мови, скільки розвивати і вдосконалювати  практичні мовні 

вміння та навички логічно і правильно будувати словоформи, поєднуючи їх у 

словосполучення, формуючи пропозиції, об’єднуючи пропозиції, володіти видами 

мовленнєвої діяльності як засобами спілкування. Але, розвиваючи вміння 

спілкуватися в різних життєвих ситуаціях, ми формуємо мотивацію до 

подальшого оволодіння мовою. Враховуючи комунікативні потреби студентів, 

ми, зазвичай, використовуємо в якості основи навчання ситуації, як комплекс дій, 

сукупність відносин, умов і, звичайно, як систему взаємовідносин. Мовні одиниці 

завжди співвідносяться з ситуацією.  

Адміністративним менеджерам у професійній діяльності необхідний 

високий рівень сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності задля того, щоб у своїй подальшій роботі вони могли виконувати 

ряд обов’язків на достатньо високому професійному рівні. 

У цьому підрозділі проаналізовано структуру, властивості та функції 

діалогу-розпитування як засобу англомовної професійно орієнтованої комунікації, 

набуло уточнення визначення змісту поняття діалогічної єдності як мінімальної 

смислової і структурної одиниці діалогічного тексту, виділено підходи до 
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послідовності формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

ДМ та визначено вимоги до англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення студентів 4 курсу спеціальності «Адміністративний менеджмент». 

Отже, формування АПОК майбутніх менеджерів з АД – це складний та 

багаторівневий процес, що неможливий без вивчення особливостей ДМ, які ми 

розглянемо у наступній частині.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Високий рівень англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні передбачає сформованість відповідних спеціальних 

мовленнєвих знань, умінь і навичок. На сучасному етапі розвитку нашої держави 

на ринку праці попитом користуються висококваліфіковані працівники у сфері 

адміністративного менеджменту. Саме тому можемо стверджувати, що 

надзвичайно важливого значення набуває формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності фахівців у цій сфері. 

У роботі вдалося актуалізувати увагу на цілях, підходах та принципах 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-

розпитування та уточнити зміст поняття «компетентність» у методиці викладання 

іноземних мов. Виділено та розглянуто основні компоненти АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД: лінгвістичний, професійний та соціокультурний і 

висвітлено вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з АД, що 

висувають освітньо-професійна програма Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та 

міжнародні стандарти освіти і визначено, які знання, навички і вміння слід 

формувати у майбутніх менеджерів з АД.  

Також надано уточнене визначення поняття «іншомовна професійно 

орієнтована комунікативна компетентність». Іншомовна професійно орієнтована 

комунікативна компетентність – це сукупність окремих компетентностей, що 

дозволяє на основі використання інформації іноземною мовою в допустимих 
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видах мовленнєвої діяльності здійснювати свою професійну діяльність, 

підвищуючи її ефективність і створюючи передмови для професійного росту 

особистості. Пояснено зміст поняття «професійно орієнтоване діалогічне 

мовлення»  як взаємодію двох або більше учасників спілкування, де  в межах акту 

професійно орієнтованого мовлення кожен із учасників по черзі виступає як 

мовець і як слухач. 

Вдалося дослідити психологічні, лінгвістичні та психофізіологічні  

особливості і механізми  англомовного ПОДМ майбутніх менеджерів з АД і, 

враховуючи кожну з них, виділити ряд навичок та вмінь, які слід формувати у 

майбутніх менеджерів з АД.  

Розглянуто структуру, властивості та функції діалогу-розпитування як 

засобу іншомовної професійно орієнтованої комунікації, рівень навчання та 

сформованості навичок професійно орієнтованого ДМ студентів 4 курсу, 

професійні обов’язки менеджера з АД та виділено ряд рекомендацій для 

викладачів та студентів, які вони можуть використовувати для формування АПОК 

під час навчання ДМ.  

Окрім того, визначено, що для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД 

буде використана технологія ситуативного моделювання. 

Проаналізовано зміст поняття «діалогічна єдність» та виокремлено підходи 

до послідовності формування АПОК в ДМ.  

У наступному розділі вважаємо за необхідне перейти до опису методики 

формування АПОК у ДМ майбутніх менеджерів з АД. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Зміст та відбір матеріалу для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності 

Теоретичні положення, викладені в першій частині нашого дослідження, 

дають підстави стверджувати, що для успішного та ефективного формування у 

майбутніх менеджерів з АД компетентності в ПОДМ за допомогою ДР важливим 

є вирішення питання змісту та відбору навчального матеріалу (НМ) для 

формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД та його організації в 

систему.   

Метою цього підрозділу є визначення змісту навчання для формування 

АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД та його аспектів, виділення критеріїв 

відбору НМ, уточнення змісту поняття «професійно орієнтована комунікативно-

мовленнєва ситуація», виокремлення одиниці відбору, організації матеріалу і 

надання послідовного плану дій з відбору НМ для формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД. 

Проблемою відбору навчального матеріалу займалися вітчизняні та 

зарубіжні науковці: І. Л. Бім [18], Л. В. Бондар [24], Дж. Браун [286], Н. Брігер 

[285], В. А. Бухбіндер [31], М. Л. Вайсбурд [33], Н. І. Гез [45], Р. Гейрнс [301], 

Г. А. Гринюк [53], Н. В. Єлухіна [64], Ю. М. Кажан [81], С. Е. Кіржнер [86], 

С. П. Кожушко [95], С. С. Коломієць [98], Б. А. Лапідус [124], С. Є. Максимов 

[138], Ю. О. Семенчук [223], В. Л. Скалкін [232], О. Б. Тарнопольський [252], 

Р. Хьюз [308] та ін. Проте натепер невирішеним залишається питання відбору 

текстів для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. 
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Відбір навчального матеріалу у нашому дослідженні здійснювався на основі 

критеріїв, які будуть охарактеризовані далі, та технології ситуативного 

моделювання. Насамперед розглянемо зміст формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в ДМ у майбутніх менеджерів з АД. Вивчивши 

погляди дослідників на проблему [149, с. 100–109], під змістом навчання ми 

розуміємо базисну категорію методики навчання іноземної мови, сукупність того, 

що студент повинен засвоїти у процесі навчання. Компоненти змісту навчання 

визначаються у відповідності до двох аспектів: предметного і процесуального. 

До предметного аспекту відносять сфери спілкування і його види, 

комунікативні цілі і теми, необхідні для формування АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з АД. Предметний аспект змісту навчання нерозривно пов’язаний із 

процесуальним.  

Процесуальний аспект – перший його компонент включає: мовленнєві 

навчики й уміння аудіювання, говоріня, читання, письма в професійно 

орієнтованій англійськй мові, завдання для їх розвитку і відповідні знання. 

Другий компонент: навчики і вміння побудови комунікативних відносин, 

орієнтації у професійних комунікативних ситуаціях, вправи для їх розвитку та 

відповідні знання. Третій компонент: навички і вміння оперування мовним 

матеріалом, вправи для їх формування і відповідні знання (навички вживання 

лексики, граматики тощо). 

Під час застосування технології ситуативного моделювання, зміст навчання 

зосереджено на побудові навчального процесу за допомогою включення у 

професійно орієнтовану комунікативну ситуацію (передусім свідоме 

моделювання явищ, що вивчаються) [341, с. 198]. У навчальному процесі 

застосування технології ситуативного моделювання виникає проблема: навчання є 

завжди процесом спрямованим, а ситуативне моделювання може мати декілька 

варіантів прогнозованого результату. Тому застосування цієї технології під час 

професійно орієнтованого навчання англійської мови вимагає від викладача 

підпорядкування технології ситуативного моделювання визначеній професійній 

меті. 
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Головною ціллю використання технології ситуативного моделювання є 

засвоєння студентами програмного матеріалу з метою формування та розуміння 

висловлювань, які відповідають рівню студента ЗВО в межах програми освіти. 

Крім того, ситуативне навчання спрямоване також на вироблення у студентів 

майбутніх професійних якостей, створення атмосфери співробітництва, взаємодії, 

розвиток комунікативних здібностей особистості. 

Моделювання професійно орієнтованих комунікативних ситуацій дає змогу 

студентам виявити свою творчу індивідуальність, вдосконалити комунікативні та 

організаційні здібності [160]. Вони вчаться тактовно спілкуватися один з одним, 

критично мислити, приймати обґрунтовані рішення, які будуть важливими під час 

їхньої майбутньої професійної діяльності. При цьому до роботи залучаються всі 

учасники навчально-виховного процесу. 

Отже, технологія ситуативного моделювання покликана зберігати у 

навчальній діяльності основні характеристики і умови процесу професійно 

орієнтованого спілкування. Представники цього підходу зіграли неабияку роль в 

історії методики викладання іноземних мов.  

Реалізація принципу професійно орієнтованого навчання іноземної мови 

передбачає залучення студентів до їх майбутньої професійної діяльності, 

усвідомлення її особливостей і специфіки, формування на цій основі навичок та 

умінь ведення мовленнєвої діяльності згідно зі здатністю орієнтуватися в 

ситуаціях професійного спілкування.  

Для того щоб відібрати навчальний матеріал для формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД, необхідно визначити критерії, за якими здійснюється 

ця процедура. Є велика кількість підходів до вирішення проблеми критеріїв 

відбору навчального матеріалу. Визначаючи ці критерії, необхідно враховувати 

такі чинники: мету навчання; вимоги типової та робочої програм з іноземної мови 

для професійного спілкування; умови та професійну-орієнтовану спрямованість 

організації навчального процесу. Врахування аудиторної організації навчального 

процесу зумовлює виокремлення те тільки якісних, але і кількісного критерію 

відбору – обсягу навчального матеріалу  [253, с. 151].  
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Отже, зміст навчального матеріалу з англійської мови повинен відповідати 

якісним та кількісним критеріям. Вивчивши погляди з цього питання таких 

дослідників як Я. О. Дьячкова [63], Т. В. Кравчина [112], Ю. В. Павловська 

[182] та ін., серед якісних критеріїв виділяємо: методичні (автентичність, 

врахування професійної та соціокультурної спрямованості навчання, включення 

студентів у міжкультурне спілкування, забезпечення діяльнісного характеру 

навчання, творчо-інноваційна складова, тематичність, ситуативність, пізнавальна 

цінність, новизна, доступність, забезпечення поєднання різних форм роботи,  

створення умов для самостійної роботи студенів), психологічні (відповідність 

віковим особливостям, відповідність інтересам та особливостям сприйняття 

студенів) та дидактичні  (виховна цінність, значущість матеріалу для формування 

і розвитку особистості,  посилення мотивації в організації навчального процесу, 

відповідність рівня складності мовній підготовці студентів, відповідність 

навчального матеріалу стану сучасних наукових знань, достатність матеріалу, 

створення в особистості цілісного уявлення про предмет вивчення, 

перспективність з точки зору розвитку науки і практики, інформативна вагомість, 

забезпечення поетапності в оволодінні матеріалом) [112, с. 73–75]. Кількісним 

критерієм, слідом за Т. І. Коробейніковою [104], вважаємо обсяг навчального 

матеріалу.  

Однак, у нашому дослідженні кожен із вищеназваних критеріїв потребує 

докладнішого розгляду. До методичних критеріїв відбору навчального матеріалу 

відносимо автентичність, врахування професійної та соціокультурної 

спрямованості навчання, створення умов для самостійної роботи студенів, 

включення студентів у професійно орієнтоване спілкування, забезпечення 

діяльнісного, проблемного характеру навчання, тематичність, ситуативність, 

пізнавальна цінність, новизна, доступність, забезпечення поєднання різних форм 

роботи, посилення мотивації в організації навчального процесу.  

Критерій автентичності зумовлює відбір навчального матеріалу, що 

відповідає нормам, прийнятим у країні, мова якої вивчається [306; 334; 351]. 
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Останнім часом зросла зацікавленість автентичним текстом як засобом 

навчання іноземних мов. Під автентичним текстом, зазвичай, розуміють текст, 

створений носієм мови і не призначений для навчальних цілей [292; 329; 343]. 

Такі тексти мають цілий ряд переваг для навчання професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення, оскільки вони: 1) відображають реальне функціонування 

мови в професійно орієнтованому діалогічному мовленні; 2) різноманітні за 

жанром і тематикою; 3) викликають професійний інтерес у майбутніх менеджерів 

з АД; 4) стимулюють комунікативні процеси; 5) готують майбутніх фахівців до 

сприйняття професійно орієнтованого діалогічного мовлення  в автентичному 

мовленнєвому середовищі; 6) є оптимальним засобом знайомства з іншомовним 

професійно орієнтованим середовищем. 

Проблемами використання автентичних текстів в межах  формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності займалися такі науковці як 

О. В. Любашенко [132; 255], Р. П. Мільруд [153; 167], Є. В. Носонович [167], 

М. В. Плеханова [195], Н. А. Салановіч та ін. [218]. 

Аналіз праць науковців свідчить, що поняття «автентичність» в 

методичному плані не обмежується описом властивостей тексту, воно зачіпає 

практично всі сторони навчального процесу: професійно орієнтовану взаємодію, 

способи презентації та оформлення матеріалу, характер завдань, особливості 

сприйняття професійно орієнтованої інформації тощо [320; 321; 330]. 

У методичній літературі, однак, не існує єдиної думки про те, що вважати 

автентичним текстом у навчанні іноземної мови професійного спрямування. 

Низка дослідників вважає автентичними тільки тексти, що не призначаються 

авторами для використання в навчальних цілях [278; 322]. В інших джерелах ми 

знаходимо думку, що методична обробка текстів допустима, оскільки справді 

автентичні тексти занадто складні для навчання професійно орієнтованої 

іноземної мови [281]. Багато авторів не заперечують можливості створення 

текстів авторами підручників зі збереженням автентичних властивостей мовного 

матеріалу [289; 347].  
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Сьогодні застосування автентичних текстів є доступним завдяки 

застосуванню інформаційних технологій і розвитку  контактів  між країнами 

Європейського Союзу, що позитивно відбивається на застосуванні їх під час 

навчання іноземної мови.  Ефективність застосування автентичних текстів під час 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності підвищується 

завдяки технології ситуативного моделювання.    

Автентичність навчального матеріалу забезпечується через відбір текстів, 

що дають мовну опору для створення власних висловлювань за зразком [63, с. 85]. 

Критерій автентичності також передбачає добір англомовного навчального 

матеріалу, що моделює професійну діяльність фахівців, а саме менеджерів з 

адміністративної діяльності, а також відповідність відібраного матеріалу стилям 

та особливостям їхнього професійного мовлення. 

Автентичні матеріали відіграють важливу роль у формуванні всіх видів 

мовленнєвої діяльності, зокрема у професійно орієнтованому діалогічному 

мовленні[150, с. 33–34]. Використання таких матеріалів дозволяє реалізувати 

комунікативну, освітню, розвиваючу мету навчання іноземної мови професійного 

спрямування і слугує сильним мотиваційним фактором  мовлення. 

Під час відбору текстів для навчальних цілей  пріоритет повинен надаватися 

саме автентичним текстам [11, с. 65; 182, с. 189–190]. Це положення є особливо 

актуальним для навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення і 

підтверджується низкою чинників: 1) автентичні тексти за фахом слугують 

зразками під час створення майбутніми менеджерами з АД власних англомовних 

професійно орієнтовнаих текстів і використовуються майбутніми менеджери з АД 

в якості опори під час стоврення текстів фахового призначення; 2) автентичні 

професійно орієнтовані тексти є додатковим джерелом професійно орієнтованої 

та соціокультурної інформації, оскільки змістовно вони відображають професійно 

релевантну тематику, і водночас, за формою виступають взірцем усталеного в 

англомовному соціумі порядку оформлення професійних текстів; 3) автентичні 

професійно орієнтовані тексти підвищують мотивацію до навчання англійської 
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мови професійного спрямування як засобу розширення професійних 

можливостей; 4) автентичні тексти є підґрунтям для формування широкого 

лексичного діапазону, поповнюючи словниковий запас як загальновживаними 

словами, так і термінами, мовленнєвими кліше, тощо. 

У протиставлення до автентичних текстів є методисти пропонують 

застосовувати навчальні [213; 302; 323]. Навчальні тексти є спеціально 

створеними для студентів, а їхні автори, зазвичай, не є носіями мови. Однак, ці 

тексти традиційно мають такі недоліки: 1) неприродне мовне наповнення; 

2) штучна повторюваність окремих термінів  і граматичних структур; 

3) відсутність логіко-граматичних зв'язків між реченнями; 4) примітивність 

змісту; 5) невідповідність професійно орієнтованим інтересам майбутніх фахівців. 

В межах формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, 

автентичний текст – це не просто професійно орієнтований текст, створений 

носіями мови в процесі професійного спілкування, це стилістично якісний текст, 

який при використанні в усній формі передбачає дотримання правил професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення менеджерів з АД. Саме автентичні 

неадаптовані тексти разом з технологією ситуативного моделювання можуть дати 

найбільш точне і повне уявлення про правила і умови професійної діяльності 

зарубіжних колег. За умови застосовування автентичних матеріалів майбутні 

менеджери з АД можуть розширювати свій світогляд і отримувати більше 

професійно орієнтованих  знань. 

Наступним розглянемо критерій надання творчо-інноваційного характеру 

навчання, який надає можливість творчої участі студентів у процесі засвоєння 

нових знань, формування пізнавальних інтересів і творчого мислення [239, с. 69].   

Основою для цього є сприяння творчому мисленню майбутніх менеджерів з 

АД за рахунок створення проблемної ситуації й управління пошуком рішення 

проблеми [179, с. 77]. Усвідомлення і вирішення проблемних питань 

відображених у професійно орієнтованих ситуаціях відбувається за рахунок 
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оптимальної самостійності студентів, але під загальним керівництвом викладача в 

умовах спільної взаємодії. 

Критерій тематичності полягає в обмеженні відбору матеріалів рамками 

певних тем, які опрацьовуються на заняттях з іноземної мови та мають 

професійно орієнтовану спрямованість [253, с. 150].  

Усі обрані тексти повинні відповідати темам та ситуаціям, зазначеним у 

програмних документах і навчальних планах підготовки менеджерів з 

адміністративної діяльності. Для нашого дослідження було обрано цикл із 15 тем:  

1. Multinational business and administrative management. 

2. Business travel as the way of establishing relationship in administrative 

management. 

3. Socializing in business environment of administrative manager. 

4. The role of organization in administrative management: structure and 

development. 

5. The way of promotion services and goods in administrative management. 

6. Money in the sphere of administrative management. 

7. Human resource management as a part of administrative management. 

8. Negotiating and business ethics. 

9. Leadership styles in administrative management. 

10. Competition as an efficient tool in the world of administrative management. 

11.  Staff: employers and employees. 

12.  Global language in administrative management. 

13.  Time management skills. 

14.  Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

15.  Virtual revolution in administrative management environment. 

Критерій ситуативності [51, с. 102] передбачає оволодіння моделями 

професійно орієнтованої комунікативної поведінки в навчальних умовах на основі 

ситуацій реальної професійно-комунікативної діяльності. Ситуативне навчання 

передбачає залучення майбутніх менеджерів з АД до певної професійно 
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орієнтованої ситуації, де вони можуть знаходити практичне застосування своїх 

знань, навичок і вмінь. 

В основі цієї методики лежить технологія ситуативного моделювання 

[109] – створення конкретних професійно орієнтованих ситуацій, у яких 

засвоєння матеріалу майбутніми менеджерами з АД відбувається під час 

взаємодії, прийняття особистого рішення з метою вирішення проблеми. 

У цьому випадку ми розглядаємо мовлення як процес спілкування,  в якому 

комуніканти користуються додатковими немовними засобами, які полегшують 

досягнення взаєморозуміння завдяки жестам, міміці, рухам тощо. Мовні і немовні 

знаки поєднуються у спілкуванні, доповнюючи чи замінюючи один одного, що є 

можливим у певній ситуації.  

Професійно орієнтована ситуація – це сукупність обставин і відношень, що 

створюють певний стан речей [31, с. 12].  Проте лише ті ситуації, котрі знаходять 

відображення у процесі професійного спілкування, набувають для нього 

значущості. Вони впливають на відбір мовних засобів, створюючи 

комунікативно-мовленнєву ситуацію.  Вихідним комунікативним матеріалом для 

відбору мовних засобів повинні бути типові комунікативно-мовленнєві ситуації. 

Професійно орієнтована комунікативно-мовленнєва ситуація – це 

динамічна система взаємодіючих конкретних факторів об’єктивного і 

суб’єктивного планів, які залучають фахівця до професійного спілкування і 

визначають його поведінку в межах одного акту професійного спілкування [5, 

с. 80; 233, с. 199].  

Професійно орієнтована комунікативна ситуація (ПОКС) менеджера з АД 

включає п’ять чинників: обставини дійсності; відносини між комунікантами; 

мовленнєві стимули; мовленнєві наміри; реалізацію самого акту спілкування [141] 

(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Чинники професійно орієнтованої комунікативної ситуації менеджерів з 

адміністративної діяльності 

Наприклад, проілюструємо ПОКС менеджерів з АД з теми: «Socializing in 

business environment of administrative manager». Сформулюємо зміст ПОКС: you 

are the employer interested in organization of international educational workshop and 

you meet the person (well-known foreign expert) who can provide the seminar. You ask 

an expert about work conditions and all the needed supplies. He answers the questions 

and makes the employer interested in his/her candidacy. 

1. Обставини дійсності, в яких відбувається комунікація: робоче 

приміщення міжнародної організації або приміщення, у якому відбулася зустріч 

роботодавця та зарубіжного експерта. 

2. Відносини між комунікантами: офіційно-ділові відносини із відкритим та 

ввічливо-доброзичливим ставленням комунікантів один до одного. 

3. Мовленнєві стимули: з боку роботодавця: знайти лектора (зарубіжного 

експерта) для проведення семінару, розширити коло знайомств у робочій сфері. З 

боку кадидата: отримати посаду лектора семінару, розширити коло знайомств у 

робочій сфері. 
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4. Мовленнєві наміри: з боку роботодавця: з’ясувати, чи підходить наявна 

кандидатура для проведення визначеного заходу. Якщо так, з’ясувати, що 

потрібно для проведення семінару з боку організатора. З боку кандидата на 

посаду: переконати роботодавця у тому, що Ви найкращий із можливих 

кандидатів на проведення семінару.  

5. Реалізація акту спілкування, що відбувається насамкінець. 

Під час ПОДМ доводиться змінювати логіку розмови, підключати 

різноманітні стратегії відповідно до мети професійно орієнтованого діалогу-

розпитування  (ПОДР). Виникнення ПОДР пов'язане з професійною ситуацією. 

Успішність діалогічного мовлення  залежить від відібраних професійних ситуацій 

і розуміння учасниками спілкування завдань і мети ПОДР. Під час ведення ПОДР 

майбутні менеджери з АД, зазвичай, ставлять запитання різних типів; логічно, 

послідовно відповідають на поставлені запитання, використовують різні репліки 

реагування у процесі спілкування, вживають розповсюджені структури і кліше; 

користуються різними способами реалізації мовленнєвих функцій (наприклад, 

згода або незгода, сумнів, задоволення, незадоволення, прохання, ввічлива 

відмова тощо).  

Діалогічні висловлювання в ПОДР можуть бути охарактеризовані за 

якісними і кількісними параметрами. Якісні особливості ПОДР визначаються 

предметом і змістом ПОДМ, видом складових його діалогічних єдностей, 

кількісні – числом реплік і ступенем влучності їх застосування, кількістю 

діалогічних єдностей в межах ПОДР. Як якісні, так і кількісні характеристики 

діалогу знаходяться в безпосередній залежності від професійно орієнтованої 

ситуації, що виникла. 

Спираючись на думку В. В. Черниш, характер ПОДР і діалогічних єдностей 

залежать від таких ситуативних чинників як: внутрішній контакт між 

співрозмовниками; цілі ПОДР; наявність субординації та дотримання дистанції 

між учасниками спілкування за ступенем інформованості, посадою, статусом 

тощо [266].  



83 
 

Формування  АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД передбачає не тільки 

засвоєння різноманітних ДЄ, а й підготовку до усвідомлення стратегій і тактик 

професійної поведінки. З метою свідомого використання цих стратегій під час 

ПОДР майбутніх фахівців необхідно вчити ініціювати ПОДР і адекватно 

реагувати на репліки учасників діалогу.  

На наш погляд, застосування технології ситуативного моделювання 

допомагає варіювати компоненти професійно орієнтованих ситуацій, створювати 

певні завдання, оскільки під час ПОДР майбутні менеджери з АД виробляють 

усталені норми професійної взаємодії, а не індивідуальної мовленнєвої поведінки.   

У комплексі вправ для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності ми надаємо можливі варіанти вирішення завдання, що забезпечує 

комунікативну гнучкість, готує майбутніх фахівців до спілкування в реальних 

професійно орієнованих ситуаціях за допомогою технології ситуативного 

моделювання. З огляду на вищезазначене,вважаємо за необхідне надати приклади 

професійно орієнтованих ситуацій і тем ПОДР (див. таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1 

ЗАГАЛЬНІ 

ТЕМИ 

ПОДМ 

ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНІ 

КОМУНІКАТИВНІ 

СИТУAЦІЇ 

ТЕМИ ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНИХ  

ДІАЛОГІВ-РОЗПИТУВАНЬ  

Leadership styles 

in administrative 

management 

What is the difference 

between boss and 

leader 

An administrative manager of a company 

has to explain to new senior manager 

methods of work with subordinates. 

Being the perfect 

administrative 

manager: reality 

or myth? 

How to get a job with 

no experience 

 

Ask questions about job responsibilities, 

duties, skills and qualifications of 

administrative manager. 
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Продовження таблиці 2.1 

 An administrative 

manager of a 

company has to 

explain a new worker 

methods of work 

dilemmas solving 

Give the examples of work dilemmas 

and your opinion on their ways of 

possible solution. 

Socializing in 

business 

environment of 

administrative 

manager 

Workshop how to be a 

good manager 

 

 

 

Ask short questions about what it means 

to be a good manager. Summarize the 

information in short and explain your 

partner what it means to be a good 

manager. 

 7 body language tips 

to impress at your 

next job interview 

You are interested in hiring competitive 

and productive staff. Ask short and direct 

questions how to choose the best 

candidates, what to pay attention to. 

The role of 

organization in 

administrative 

management: 

structure and 

development 

One person is in 

charge of hiring a new 

 secretary for the 

company, and he/she 

has been collecting 

resumes over the last 

few weeks. Today, 

he/she’s complaining 

about the received 

resumes  

 

1. Ask questions about job duties, skills 

and qualifications of administrative 

 manager in the sphere of advertisement. 

2. Answer the questions using not all the 

information in the example but only 

necessary for a position of AM in the 

sphere of advertisement. 
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Продовження таблиці 2.1 

The way of 

promotion 

services and 

goods in 

administrative 

management 

Promoting national 

business to companies 

abroad 

1. Ask questions about the usage of 

social networks in developing business. 

2. Give full answers to the questions. 

 

Staff: employers 

and employees 

What stressful 

situations do 

administrative 

managers experience 

at work? 

You are HR of organization and you 

need to take a specialist for a position of 

administrative manager. 

 

 

Choose 10 personal 

features which are the 

most important for 

administrative 

managers 

1. You are the candidate for the position. 

Try to persuade HR that you have all the 

needed features. 

2. You are providing a job interview for 

potential candidate for work. 

Time 

management 

skills 

Аdministrative 

manager has to meet a 

person who can 

provide the seminar 

1. Ask the administrative manager about 

the work conditions and all the needed 

supplies. 

2. As a candidate for providing a 

seminar, answer the questions of 

administrative manager and make the 

employer interested in your candidacy. 

 

Розглянемо психологічні критерії відбору навчального матеріалу:  

відповідність віковим особливостям, відповідність інтересам та особливостям 

сприйняття майбутніх менеджерів з АД. 
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Студентський період – період становлення цілісної системи інтелекту 

особистості, саме у цьому віці найбільш інтенсивно відбувається процес 

збереження отриманих знань з їх подальшим проектуванням на професійну 

діяльність. На 4 курсі вже більшість студентів беруть участь у програмах 

академічної мобільності або працюють за фахом на неповний робочий день. 

Згідно з вимогами Освітньо-кваліфікаційної характеристики напряму 

підготовки 8.18010018 «Адміністративний  менеджмент» [175, с. 28–34], 

майбутній адміністративний менеджер повинен мислити системно та креативно, 

володіти навичками управлінської та організаторської роботи, бути здатним 

критично оцінювати стан проблем та вирішувати складні завдання, тобто повинен 

уміти нестандартно мислити і володіти професійною компетентністю на високому 

рівні. 

Серед дидактичних критеріїв відбору НМ, першими розглянемо виховну 

цінність та значущість матеріалу для формування і розвитку особистості [274, 

с. 168]. Виховна функція навчання тісно пов’язана із освітньою і спрямована на 

гуманізацію навчально-виховного процесу у ЗВО і забезпечення його єдності. За 

умови максимального залучення індивідуальних здібностей майбутніх 

менеджерів з АД, значення набуває формування у майбутніх фахівців не лише 

нормативних знань, але й механізмів самоучіння і самовиховання. 

Окрім того, надзвичайно важливого значення набуває посилення мотивації 

в організації навчального процесу, адже однією з найгостріших теоретичних і 

методологічних проблем мотивації навчання є формування пізнавальних потреб 

студентів [49, с. 266]. Під час прогнозування методики ефективного навчання 

ПОДМ першочерговим є успішне розв’язання проблем мотивації навчання. 

Потреби стають психологічно визначеними, тільки стаючи мотивом. У свою чергу 

мотиви у навчанні ПОДМ виникають, розвиваються і формуються на основі 

потреб. З огляду на це, виокремлення потреб майбутніх менеджерів з АД, в 

дослідженні мотиваційних сфер, без вивчення мотивів є недоцільним, оскільки 

потреби, мотиви і цілі навчання взаємозв’язані. 
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 Негативні мотиви спонукають майбутніх менеджерів з АД відвідувати 

заклад вищої освіти заради отримання диплома про вищу освіту або щоб 

уникнути докорів з боку батьків, доган з боку адміністрації [62, с. 57]. Такі 

мотиви не спрямовані на навчання і не пов’язані з потребою отримання 

професійно орієнтованих знань, умінь та навичок, ровитку творчих здібностей або 

підвищення власного іміджу. Соціальні мотиви формують у майбутніх 

менеджерів з АД почуття обов’язку, яке спонукає їх отримати вищу освіту, щоб 

стати фахівцем відповідної галузі, повноцінним і корисним громадянином для 

своєї країни або родини. 

Безпосередньо з навчальним процесом пов’язані мотиви третього виду –

навчальні. П. М. Якобсон вважає їх позитивними, тому що спрямовують 

майбутніх фахівців на навчання, на успіх, додають терпіння, наполегливості та 

сил долати труднощі і дозволяють досягнути значних результатів [277, с. 146].  

Перебуаючи під впливом мотивів третього типу майбутні менеджери з АД 

відчувають потребу в знаннях, бажання дізнатися нову професійну інформацію, 

отримують задоволення від збагачення своїх професійних знань, умінь та 

навичок. 

Серед дидактичних критеріїв відбору виділяємо також достатність 

навчального матеріалу. Відповідність змісту, форм і методів навчального 

матеріалу віковим особливостям і розумовим можливостям майбутніх менеджерів 

з АД є передумовами успішного й ефективного навчання ПОДМ.  

Дотримання критерію достатності дає можливість отримати якісні, 

ґрунтовні знання. Сутність достатності полягає в тому, що студенти повинні 

сприймати і розуміти пояснюваний матеріал. Доступно організувати професійно 

орієнтоване навчання означає звертатися до найвищої межі можливостей 

майбутніх менеджерів з АД з метою постійного вдосконалення. Цю межу не 

можна перетинати, оскільки зміст навчання ПОДМ стане складним для 

сприйняття [41]. 

Насамкінець, розглянемо кількісний критерій відбору НМ – критерій обсягу. 

Цей критерій є реалізацією принципу необхідності і доступності, він 
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обумовлюється відбором навчального матеріалу певного змісту з погляду його 

кількісного вираження. Обсяг НМ на певному етапі вивчення професійно 

орієнтованої іноземної мови встановлюється нормативними документами (робоча 

навчальна програма дисципліни, навчальний план), діючими у ЗВО.  

На початку цього розділу ми поставили завдання визначити одиницею 

відбору НМ [185, с. 47]. У нашому дослідженні вважаємо висловлювання 

одиницею відбору та організації мовленнєвого матеріалу для навчання ПОДМ, 

оскільки ця методична категорія, так само як і говоріння як вид мовленнєвої 

діяльності,  може розглядатися як процес, діяльність та продукт. 

Визначивши та охарактеризувавши критерії відбору НМ та виділивши 

одиницю відбору НМ, ми можемо надати послідовний план побудови дій з 

відбору НМ для формування АПОК в ПОДМ: 

1) виокремлення актуальних тем професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення майбутніх менеджерів з АД; 

2) визначення сукупності типових професійних ролей відповідно до 

обраної тематики; 

3) підбір відповідних професійно орієнтованих комунікативно-

мовленнєвих ситуацій; 

4) визначення характерних параметрів висловлювань (послідовність, 

структура, особливості та ін.); 

5) виділення переліку мовленнєвих дій, що забезпечують реалізацію 

професійно орієнтованого спілкування у типових ситуаціях; 

6) вибір мовних і мовленнєвих засобів для типових професійно 

орієнтованих ситуацій шляхом аналізу фахової літератури та реальних актів 

професійного спілкування; 

7) упорядкування та систематизація сукупності професійно орієнтованих 

ситуацій.   

Отже, у цьому підрозділі визначено зміст навчання для формування АПОК 

в ДМ майбутніх менеджерів з АД та його аспекти – предметний і процесуальний, 

виділено критерії відбору НМ та визначено одиницю відбору та організації 
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матеріалу – висловлювання, яке, слідом за Ю. І. Пассовим, вважаємо одиницею 

організації мовленнєвого матеріалу для навчання професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення, що може розглядатися як процес, діяльність та продукт. 

Крім того, надано план послідовної побудови дій з відбору навчального 

матеріалу та розглянуто технологію інтерактивного навчання, і, врахувавши 

особливості професійної діяльності менеджерів з адміністративної діяльності, 

визначено, що будемо подавати навчальний матеріал за допомогою технології 

ситуативного моделювання. 

 

2.2. Технологія ситуативного моделювання у формуванні англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності 

Ефективність навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення підвищиться за умови доцільного добору і використання 

методів та технологій навчання, що сприяють розвитку  відповідних професійно 

орієнтовнаих тем, а також забезпечують активізацію навчального процесу 

вцілому. Методи  навчання – це «упорядковані способи взаємопов’язаної 

діяльності викладача і студентів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних 

завдань» [178] (див. розділ 1, п. 1.1).   

Метою цього підрозділу є уточнення та розмежування понять «метод 

навчання» і «технологія навчання», визначення особливостей технології 

ситуативного моделювання – оптимальної технології навчання для формування 

АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД, окреслення загальних рис 

інтерактивного навчання, виділення правил його організації для майбутніх 

менеджерів з АД та характеристика основних прийомів інтерактивних технологій. 

Технологія навчання – це упорядкована сукупність найбільш раціональних 

методів і способів наукової організації діяльності, які забезпечують реалізацію 

поставленого завдання і досягнення діагностованого результату [136].  

В межах нашого дослідження предметом технології навчання є створення 

системи навчання з метою формування професійно орієнтованої компетентності в 
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діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з АД. Використання поняття 

«технологія навчання» пов'язане, перш за все, із стрімкістю розвитку науково-

технічного прогресу, що зумовило технологізацію, як виробничої, так і 

гуманітарної сфери, а також, з недостатньою ефективністю застосування 

традиційних форм і методів навчання [275, с. 322].    

Зважаючи на це, основними ознаками технології навчання [265, с. 193] під 

час формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД є:  

1) концептуальність – чітке, послідовне методичне розроблення цілей 

навчання ПОДМ; 

2) результативність – теоретико-прогностичне вивчення умов і засобів 

упровадження педагогічних інновацій, прогнозування результатів навчально-

виховної діяльності і високий рівень досягнення результатів майбутніми 

менеджерами з АД; 

3) економічність – ознака пов’язана із якістю навчального процесу, вона 

включає  структурування, впорядкування, ущільнення інформації, що забезпечує 

ефективне сприйняття та засвоєння більшого обсягу навчального матеріалу; 

4) ергономічність – поділ технології на етапи, що дозволяє здійснювати 

навчання в умовах співробітництва і позитивного емоційного мікроклімату; 

5) коригованість – можливість вносити процесуальні зміни в технологію зі 

збереженням основних цілей навчання; 

6) візуалізація – комплексне застосування технічних, комп’ютерних засобів 

навчання та контролю. 

Усі вищезазначені ознаки притаманні технології ситуативного 

моделювання, яку ми будемо використовувати у нашому дослідженні. 

Ситуативне моделювання – це побудова навчального процесу за 

допомогою включення у гру (передусім ігрове моделювання явищ, що 

вивчаються) [222, с. 305–306]. Ситуативне моделювання має на меті 

розмежування функцій між співрозмовниками та виконання ними цих функцій, з 

відображенням рольових прав і обов'язків кожного представника групи, так, якщо 

б ділові відносини складалися в реальних умовах професійної діяльності. Вправи 
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з ситуативного моделювання різняться тим, що в їхньому стандартному плані 

зазвичай стикаються різні інтереси сторін з обов'язковим знаходженням 

компромісу, оптимального рішення після закінчення виконання завдання. 

Серед зазначених технологій навчання англійської мови для професійного 

спілкування ми будемо використовувати технологію ситуативного моделювання 

[344], адже саме завдання з її використанням розвивають уяву та навички 

критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати 

проблеми професійного характеру, що, в свою чергу, дає можливість студентам 

глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її зсередини. 

Завдання з використанням технології ситуативного моделювання –  

передбачають відтворення ситуацій англомовного професійно орієнтованого 

спілкування і виконання майбутніми менеджерами з АД простих відомих дій, які 

відтворюють або імітують певні явища майбутньої професійної діяльності [344].  

Учасники реагують на конкретну професійно орієнтовану комунікативну 

ситуацію в рамках заданої програми, чітко виконують інструкцію. Щодо 

організації заняття, то студенти можуть виконувати дії індивідуально або в 

групах. Тому таку технологією ми вважаємо інтерактивною за суттю і 

характеристиками. 

Після завершення виконання завдання майбутні менеджери з АД отримують 

схожий професійний результат, який однак може суттєво відрізнятися у деяких 

аспектах. В цьому випадку надзвичайно важливим є обговорення отриманих 

результатів [214, с. 399].  

Інтерактивні технології пов’язані з відбором методів навчання. Метод 

навчання  – це упорядкований спосіб діяльності викладача і студентів, 

спрямований на ефективне розв'язання навчально-виховних завдань [119]. На 

практиці різні методи навчання, зазвичай, перетинаються, взаємодоповнюються, 

складаються в комплекс, систему прийомів, за допомогою яких викладач і 

студенти реалізують поставлені цілі. Посилення комунікативної спрямованості 

навчального процесу є важливим, оскільки передбачає наближення навчання до 

реального процесу професійно орієнтованого спілкування, що зумовлює 
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використання комунікативних методів формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД. 

Найбільш вагомий внесок у розробку та дослідження комунікативного 

методу зробили  У. Літлвуд [325], Ю. І. Пассов [188], Г. Уідоусан [352], 

дослідивши його загальні особливості та принципи. 

Комунікативний метод – це метод, орієнтований на організацію процесу 

навчання [149, с. 123], що відповідає процесу реального професійно 

орієнтованого спілкування за допомогою моделювання основних особливостей 

спілкування, а саме:  

1) майбутній менеджер з АД усвідомлює зміст і форми своєї навчальної 

діяльності, розуміє і приймає систему її норм, активно бере участь в їх 

удосконаленні, що зумовлює діяльнісний характер професійно орієнтованого 

спілкування і сприяє активному успішному формуванню знань, умінь та навичок  

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення; 

2) чітке визначення переліку тем і професійно орієнтованих комунікативних 

ситуацій допомагає змоделювати предметність процесу комунікації, таким чином 

ситуації спілкування моделюються як типові варіанти взаємодії майбутніх 

менеджерів з АД; 

3) мовленнєві засоби, що забезпечують процес англомовного професійно 

орієнтованого спілкування і навчання у певних ситуаціях. 

На вибір методів навчання впливають цілі навчання,  зміст навчального 

матеріалу й специфіка предметної галузі; темп та термін процесу навчання;  

дидактичне та матеріально-технічне забезпеченням процесу навчання і рівень 

підготовки майбутніх менеджерів з АД.  

Кожен з методів формування АПОК в ДМ має певні переваги і недоліки. 

Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу 

навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів 

навчання не існує [182, с. 4].  

Під час планування конкретних занять необхідно враховувати, що будь-

який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати: активну участь 
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майбутніх менеджерів з АД у процесі навчання;  встановлення зворотного зв’язку 

в системі «викладач-студент»; можливість застосування набутих знань, навичок і 

вмінь в ситуації реального професійного спілкування;  розвиток цільових навичок 

і вмінь поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах); 

підвищення мотивації майбутніх менеджерів з АД до здійснення ефективної 

діяльності; можливість отримувати фахові знання.  

У процесі формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД найбільш 

доцільним є використання методів, які розвивають у майбутніх менеджерів з АД 

бажання до креативного і продуктивного виконання завдань; методів, які 

спонукають майбутніх фахівців до активних дій, до досягнення успіхів і 

підвищення мотивації; методів, які забезпечують відпрацювання моделі 

поведінки, необхідної для здійснення успішної професійної діяльності.  Крім того, 

вони повинні відповідати інтерактивному характеру технології ситуативного 

моделювання. 

Інтерактивне навчання є процесом, у якому має бути реалізована 

обгрунтована нами технологія ситуативного моделювання. Тому вважаємо за 

необхідне визначити особливості інтерактивного навчання, його прийоми, 

правила організації та структуру занять. 

Термін «інтерактив» походить від слів «інтер» (лат. «inter») – означає 

перебувати поміж чимось, кимось та «актив» (лат. «аctus») – приводити в рух, 

діяти, взаємодіяти. 

Інтерактивне навчання – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Саме 

інтерактивне навчання створює необхідні передумови як для розвитку 

комуніктивної компетентності студентів, так і для формування умінь приймати 

колективні та індивідуальні рішення у проблемних ситуаціях під час майбутньої 

професійної діяльності.  

Інтерактивне навчання відбувається в режимі діалогу і забезпечує 

взаємодію учасників навчального процесу з метою взаєморозуміння, спільного 

вирішення навчальних завдань і розвитку особистісних якостей майбутніх 

менеджерів з АД [80].  
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Інтерактивне навчання вивчали такі дослідники як А. А. Алексєєва [3], 

Н. Г. Баліцька [8], О. Є. Гриджук [52], В. В. Гузєєв [54], О. І. Гузь [55], Т. І. Коваль 

[93], О. І. Когут [94], Г. В. Кравчук [114], І. Б. Красноголова [116], 

О. В. Кудряшова [120], Н. О. Павленко [180], Л. В. Пироженко [193], 

О.  І. Пометун [197], Г. П. П’ятакова [211], Г. О. Сиротинко [231], Є. Б. Шевченко 

[272], Р. Якобсон [314] та ін., проте дотепер не було проаналізовано використання 

форм та засобів інтерактивного навчання, спрямованих на формування АПОК в 

ДМ у майбутніх менеджерів з АД. 

Т. В. Кравчина, наприклад, отожнює інтерактивне навчання із процесом 

спілкування. Підвищення ефективності процесу формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД передбачає наявність трьох компонентів спілкування, 

а саме [112, с. 74]: комунікативного (передача та збереження вербальної і 

невербальної інформації), інтерактивного (організація взаємодії з метою спільної 

діяльності) та перцептивного (сприйняття та розуміння особистості особистістю) 

(рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Правила організації інтерактивного навчання майбутніх  

менеджерів з АД 

На думку О. І. Пометун [197, с. 117] до інтерактивних технологій 

відносяться технології, які сприяють активізації взаємодії майбутніх фахівців у 

процесі навчання. Під час застосування інтерактивних технологій до уваги 
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приймається внесок кожного з учасників у розвиток спільної справи, наявність 

отриманих нових знань і рівень взаємодії, починаючи від взаємодії між двома-

трьома особами й до широкої співпраці у великих групах.  

На ефективність формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД 

впливає врахованя професійних інтересів майбутніх менеджерів з АД; 

відповідність змісту навчання нагальним професійним потребам майбутніх 

менеджерів з АД; зв'язок з їхнім минулим і теперішнім досвідом; рівень 

активності залучення до процесу навчання майбутніх менеджерів з АД [150, 

с. 84]. 

Під час здійснення професійно орієнтованого ДР майбутні менеджери з АД 

вчаться критично мислити, розивають швидкість реакції, аналізувати професійні 

обставин і відповідну професійну інформацію, зважувати альтернативні думки 

тощо [11, с.  90]. На заняттях з англійської мови для професійного спілкування 

викладач організує індивідуальну роботу студентів для опрацювання 

різноманітних джерел інформації, наприклад важливих професійних документів 

(меморандум, порядок денний тощо), парну роботу під час рольових ігор, групову 

роботу для виконання дослідницьких проектів, творчих завдань тощо. 

В невеликих групах, використання різноманітних інтерактивних методів 

навчання, сприяє розвитку таких особистісних якостей майбутніх менеджерів з 

АД як комунікабельність, співробітництво, уміння швидко обробляти 

інформацію, уміння знаходити компроміс тощо [11, с. 73]. Інтерактивні методи є 

ефективними для навчання ДР майбутніх менеджерів з АД, адже вони 

передбачають організацію й розвиток професійно орієнтованого діалогічного 

спілкування, яке веде до спільного розв’язання загальних, але значущих для 

кожного учасника професійного спілкування завдань. Для ефективності роботи 

цих методів надзвичайно важливим є дотримання відповідної структури заняття 

[197]  (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Орієнтована структура заняття із застосуванням  

інтерактивного навчання менеджерів з АД 

У сучасній методиці викладання іноземних мов є великий набір 

інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до певної навчальної програми, 

можна успішно використовувати під час навчання за допомогою технології 

ситуативного моделювання як прийоми навчання. До них відносимо: рольові та 

ділові ігри, кооперативне навчання, «мозковий штурм» і проблемне навчання. 

Рольові ігри – передбачають включення студентів у змодельовану ситуацію, 

яка вимагає прийняття рішення на основі аналізу запропонованої ситуації [149, 

с. 125]. Під час рольової гри відбувається розподіл студентів за ролями і 

розігрування ситуацій спілкування у відповідності до заданої теми і ролей. 

Зазвичай, процес організації рольової гри включає три етапи: підготовку, 

проведення гри та спільне обговорення результатів. 
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Ділові ігри – використовуються під час навчання англомовного професійно 

орієнтованого спілкування [197, с. 72]. Рольова та дидактична складові є 

особливістю ділової гри. Якщо у рольовій грі основний акцент ставиться на 

спілкуванні, у дидактичній – на організації навчальної діяльності, то у діловій – 

на формування вмінь та навичок, професійно значущих рис. 

Кооперативне навчання – це прийом навчання в невеликих групах, 

відбувається обговорення професійно орієнтованої проблеми, доведення, 

аргументування власного погляду [215; 239]. Такий вид навчання сприяє 

поглибленому розумінню навчального матеріалу і розвитку мислення та 

мовлення. Студенти академічної групи розподіляються на декілька малих пігруп і 

діють за інструкцією, яка спеціально була розроблена для них викладачем. 

Майбутні менеджери з АД працюють кожен над своїм завданням, своєю 

частиною матеріалу до повного розуміння питання, яке вивчається, та завершення 

роботи над ним. Потім вони обмінюються напрацюваннями, враховуючи, що 

робота кожного є дуже важливою та суттєвою для роботи інших, оскільки без неї 

завдання не буде виконане (частина важливої інформації буде втрачена, інші 

студенти її не отримають).  

 «Мозковий штурм» –  це прийом навчання, який застосовується тоді, коли 

перед колективом стоїть проблема пошуку нових рішень, нових походів до 

ситуації [179, с. 78].  Цей прийом застосовується з метою збільшення 

ефективності генерування нових ідей, його основним завданням є  пошук  низки 

рішень однієї професійно орієнтованої проблеми за невеликий проміжок часу. 

Зазвичай, викладачі вдаються до такої методики з метою стимуляції творчої 

активності та продуктивності майбутніх менеджерів з АД під час розв’язання 

професійно орієнтованої проблеми. Майбутінм фахівцям необхідно висловити 

найбільшу кількість ідей за невелику кількість часу, обговорити та здійснити 

їхній відбір.  

Проблемне навчання – це груповий прийом навчання пов'язаний із 

організаціє комунікації в процесі вирішення навчально-професійних завдань. 

Воно (проблемне навчання) є багатофункціональним, тому   може вважатися 
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універсальним засобом для вивчення англійської мови. Проблемне навчання може 

розглядатися як дидактичний прийом в процесі цілеспрямованого формування 

навичок і вмінь професійно орієнтованої англійської мови, оскільки надає 

майбутнім менеджерам з АД можливості для пошуку і закріплення позитивних 

еталонів в професійно орієнтованій комунікативній поведінці [92, с. 77–81].  

Суть вищезазначених прийомів полягає в тому, що майбутнім менеджерам з 

АД задається ситуація певних професійно орієнтованих відносин, які 

пропонується розглянути з точки зору вибору певного типу поведінки: найбільш 

доцільного, найбільш ймовірного і допустимого у відповідній професійній 

ситуації. Відбувається побудова професійно орієнтованих висловлювань на 

типових прикладах (граматика (functional language) і лексика) і у той же час 

майбутні фахівці мають можливість аналізувати конкретні професійно 

орієнтовані ситуації та виявляти неспівпадіння, помилки тощо [253]. 

Розглянувши поняття «метод навчання», «технологія навчання», специфіку 

та класифікацію прийомів інтерактивного навчання, а також врахувавши 

особливості майбутньої професійної діяльності менеджерів з адміністративної 

діяльності, ми довели інтерактивний характер технології ситуативного 

моделювання і використання основних підходів (ситуативно-комунікативний, 

компетентісний і професійно орієнтований) та прийомів (кооперативне навчання, 

«мозковий штурм» та проблемне навчання). 

Отже, у цьому підрозділі уточнено зміст понять «метод навчання» і 

«технологія навчання», окреслено особливості інтерактивного навчання, надано 

характеристику особливостей інтерактивних прийомів навчання та обрано 

оптимальну технологію навчання для формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД – технологію ситуативного моделювання професійно 

орієнтованих комунікативних ситуацій. 

Наступним кроком у нашому дослідженні стало створення комплексу вправ 

для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності.  
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2.3. Комплекс вправ для навчання англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування в інтерактивній технології ситуативного 

моделювання 

Окресливши зміст, принципи, підходи до формування АПОК в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД та здійснивши відбір та організацію навчального 

матеріалу, ми переходимо до створення комплексу вправ для формування АПОК 

в ДМ у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-

розпитування.  

Метою цього підрозділу є визначення змісту понять «система вправ», 

«комплекс вправ», вимог до системи та комплексу вправ, а також створення 

комплексу вправ для формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності за допомогою діалогу-розпитування. 

Питанням створення комплексів, систем та підсистем вправ займалися такі 

науковці як Н. Ф. Бориско [26], Н. І. Гез [44], Ю. І. Пассов [186], В. Л. Скалкін 

[232], Н. К. Скляренко [235] та ін. Розробкою систем вправ для навчання 

професійно орієнтованого монологічного та діалогічного мовлення займалися як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені: Д. В. Бубнова [28], О. В. Ващило [35], 

О. П. Дацків [59], І. В. Самойлюкевич [219], О. Б. Тарнопольський [251] та ін.      

Звернемося до визначення поняття «вправа»  – це спеціально організоване в 

навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з 

метою оволодіння ними або їх удосконалення. Кожна вправа незалежно від її 

характеру має три-/чотирифазову структуру (завдання, зразок виконання, 

виконання завдання та контроль) [148, с. 220].  

Під системою вправ в методиці розуміють складне явище, до якого входять 

численні елементи, котрі утворюють певну сукупність зв’язків. У методиці 

навчання іноземних мов термін «система» застосовується давно. Ми говоримо про 

систему навчання мови, систему вправ, систему занять  тощо [149, с. 231].  

Система вправ повинна забезпечувати [97, с. 220]:  

1) необхідну поетапність вправ; 

2) розміщення навчального матеріалу та взаємозв’язок його складових; 



100 
 

3) систематичність  у виконанні вправ; 

4) зв’язність різних видів мовленнєвої діяльності. 

Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах визначається як 

система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з 

них є: характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку суспільства, 

цілі навчання та виховання, принципи і зміст навчання іноземної мови та інші.  

Вивчення праць із проблеми визначення типів вправ і їх комплексного 

використання свідчить про те, що немає чіткого сталого погляду на поняття 

«комплекс вправ» та його місце у структурі системи вправ. Найчастіше цей 

термін стосується конкретного мовного або мовленнєвого матеріалу [148, с. 68]. У 

нашому дослідженні ми користуємося цим поняттям для організації засвоєння 

окремого типу діалогу.  

Комплекс вправ – це сукупність вправ для вирішення окремої стратегічної 

задачі, конкретизована сукупність вправ за своїм предметом, складна та цілісна за 

своєю структурою та змістом [23, с. 164]. Отже, під комплексом вправ слід 

розуміти сукупність вправ, які вирішують окрему, але стратегічну задачу, 

складаються із ієрархії груп, що містять споріднені за своєю спрямованістю 

вправи. Комплекс вправ у формі теоретичної матриці можна накладати на 

конкретний мовний чи мовленнєвий матеріал. 

Щоб визначити базові вимоги до комплексу вправ, слід звернутися до 

визначення «системи вправ», адже комплекс вправ є її складовою. За 

С. П. Шатіловим [269, с. 59], система вправ – це така сукупність необхідних груп 

вправ, що повинні бути виконані у такій поетапності і кількості, щоб брати до 

уваги особливості формування вмінь та навичок у різних видах мовленнєвої 

діяльності в їх взаємодії й забезпечують максимально високий рівень оволодіння 

іноземною мовою в заданих умовах. 

Відповідно, комплекс вправ повинен [23, с. 165]: 

1) мати відповідну номенклатуру: містити всі необхідні типи та види вправ, 

які відповідають характеру навички чи уміння, етапам їх формування та 

вдосконалення; 
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2) визначати необхідну послідовність вправ: від мовних до умовно-

мовленнєвих, далі до мовленнєвих, від рецептивних до репродуктивних та 

продуктивних, від детермінованих до недетермінованих; від вправ на основі 

простіших розумових операцій до вправ, що передбачають складну розумову 

діяльність; 

3) встановлювати співвідношення груп вправ відповідно до характеру на-

вички чи уміння; 

4) навчати у взаємозв’язку з іншими аспектами чи видами мовленнєвої 

діяльності. 

Вимоги до комплексу вправ: 

- урахування певного підходу, принципу;  

- використання певного засобу навчання; 

-  ураховувати вікові та індивідуально-психологічні особливості того 

контингенту студентів, для якого розробляється методика. 

Додатковими вимогами до комплексу вправ ми визначаємо: врахування 

підходів навчання (ситуативно-комунікативного, компетентісного та професійно 

орієнтованого) (детальніше див. розділ 1, підрозділ 1.1) та необхідність 

виокристання технології ситуативного моделювання. 

Розглянемо, які параметри повинен мати конкретний комплекс вправ з 

огляду на такі вимоги. Наприклад, для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності у ДМ менеджерів з адміністративної діяльності 

повинні бути: 

1) вправи для виконання на початковому етапі, етапі тренування та 

практики (номенклатура вправ); 

2) вправи, що забезпечують рух від мовних, мовно-мовленнєвих до 

мовленнєвих, від рецептивних та (рецептивно-) репродуктивних до продуктивних; 

3) переважно мовленнєві репродуктивні та мовленнєві продуктивні вправи; 

4) вправи на читання та аудіювання діалогів-зразків, текстів-зразків, а також 

інформаційних текстів з метою забезпечення змістової основи мовлення та 
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виконання репродуктивних мовленнєвих вправ (взаємопов’язане навчання 

аспектів та видів мовленнєвої діяльності); 

5) вправи, що спрямовані на активізацію розумової, емоційної та 

мовленнєвої діяльності (реалізація принципу активності); 

6) вправи на основі прийомів, предметного змісту, що є адекватними для 

відповідного контингенту студентів (урахування вікових та індивідуально-

психологічних особливостей студентів) [143, с. 46–54].  

Отже, комплекс вправ – це сукупність вправ, що забезпечують вирішення 

конкретної, проте стратегічної задачі [23, с. 165–166]. Комплекс вправ має 

ієрархічну структуру, що складається із низки груп вправ. Комплекс вправ 

повинен відповідати певним  вимогам, що стосується номенклатури та 

послідовності вправ, співвідношення груп вправ, взаємопов’язаності з іншими 

аспектами та видами мовленнєвої діяльності, урахування конкретизуючих 

факторів (підхід, принцип, засіб тощо), урахування вікових та індивідуально-

психологічних особливостей контингенту студентів. 

 Комплекс вправ має слугувати реалізації провідної мети формування 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні: практичному 

опануванню студентами вмінням професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення на рівні В2, достатньому для адекватної орієнтації у професійній сфері. 

Створення відповідного комплексу вправ і є метою підрозділу. 

При створенні комплексу вправ для навчання англомовного діалогу-

розпитування ми будемо враховувати висвітлені в підрозділі 1.3 лінгвістичні, 

психологічні та психофізіологічні особливості професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення менеджерів з адміністративної діяльності. 

Окрім  того, при створенні комплексу вправ ми будемо враховувати такі 

методичні принципи як принцип комунікативності, домінуючої ролі вправ, 

автентичності навчальних матеріалів, професійної спрямованості іншомовного 

навчального спілкування, та дидактичні: свідомості, активності, систематичності і 

послідовності та міжкультурної взамодії (детальніше див. розділ 1, підрозділ 1.1) та 

принцип навчання на основі технології ситуативного моделювання. 
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Практична мета навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

полягає у досягненні студентами 4 курсу такого рівня іншомовної професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності, який дозволить їм використовувати 

іноземну мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. 

Принцип навчання через моделювання комунікативних ситуацій 

спілкування реалізується через моделювання навчальних комунікативних 

ситуацій англомовного професійно орієнтованого спілкування менеджерів з 

адміністративної діяльності, що були виділені в підрозділі 2.1. Змодельовані у 

вправах комплексу комунікативні ситуації, наближені, наскільки можливо, до 

процесу реального професійного спілкування, передбачають використання у 

процесі навчання автентичних мовленнєвих засобів. 

Для побудови комплексу вправ важливим є також принцип навчання на 

основі технології ситуативного моделювання. Він є основним способом 

організації навчальної діяльності. Цей принцип передбачає відтворення під час 

заняття з іноземної мови змодельованих комунікативних ситуацій.  

Задля досягнення цілей формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в говорінні менеджерів з адміністративної діяльності ми будемо 

використовувати загальноприйняту типологію вправ за Н. К. Скляренко [237] та 

С. Ю. Ніколаєвою [149, с. 230]. Крім того, для побудови комплексу вправ для 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні 

менеджерів з адміністративної діяльності ми використовували основні положення 

загальної побудови системи вправ, викладені в роботах В. А. Бухбіндера [31], 

Н. І. Гез [45], С. Ю. Ніколаєвої [148], Н. К. Скляренко [237] та ін. Комплекс вправ 

для навчання англомовного діалогу-розпитування менеджерів з адміністративної 

був створений за допомогою технології ситуативного моделювання.  

Визначені особливості професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

менеджерів з адміністративної діяльності, методичні принципи навчання та 

представлена типологія вправ дають нам підстави для створення комплексу вправ 

для формування і розвитку умінь англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення.  
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Для кожного з етапів навчання професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення характерний певний тип вправ, визначених за двома основними 

критеріями: комунікативністю та спрямованістю вправи на прийом (рецепцію) 

або видачу (репродукцію) інформації.  

Було конкретизовано типи вправ для індивідуалізованого навчання 

діалогічного мовлення студентів 4 курсу згідно з етапами навчання діалогу-

розпитування: рецептивно-репродуктивні та репродуктивні умовно-комунікативні 

вправи використовуються на етапі навчання реплікування; рецептивно-

продуктивні умовно-комунікативні вправи пропонуються на етапі оволодіння 

діалогічними єдностями різних видів; рецептивно-продуктивні комунікативні 

вправи виконуються на етапі оволодіння мінідіалогом і на етапі навчання вести 

діалоги різних функціональних типів. 

Виокремимо види вправ, що входять до системи вправ навчання професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення [146, с. 102–103]: – імітація представленого 

у вправі зразка ПОДМ; – трансформація уже наявного прикладу ДМ; –

 завершення представленого прикладу висловлювання ПОДМ; – розширення 

зразка мовлення професійно орієнтованими висловлюваннями; – підстановка у 

зразок мовлення необхідних професійно орієнтованих висловлювань; – 

самостійне вживання зразка мовлення; – надання відповідей на запитання; – 

повідомлення або запит потрібної інформації; – спонукання до певних дій; – 

об’єднання реплік у діалогічні єдності; – створення мінідіалогів та власних 

діалогів на задану професійно орієнтовану тему. 

Перед тим як розглядати вправи кожної групи для навчання професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення, відзначимо, що в комплексі вправ навчання 

повинно бути побудоване з певною послідовністю.  

Як було нами зазначено, комплекс вправ – це сукупність вправ для 

вирішення окремої стратегічної задачі, конкретизована сукупність вправ за своїм 

предметом, складна та цілісна за своєю структурою та змістом. Термін 

«комплекс» за своїм значенням близький до терміна «цикл». На перших заняттях 

цього циклу, як правило, формуються мовні граматичні і лексичні навички, на 
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основі яких в подальшому будуть формуватися мовні вміння, а саме вміння вести 

професійно орієнтований діалог. 

Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування ми укладали з такою послідовністю етапів: підготовчий, 

основний і підсумковий (завершальний). Розглянемо детально кожен із них. 

Лексичний мінімум для студентів 4 курсу спеціальності адміністративний 

менеджмент являю собою підбір груп слів за 15 темами, що становлять 1 

змістовий модуль (див. підрозділ 2.1). 

Вправи підготовчого етапу мають на меті активізувати у студентів вміння 

реплікування, тобто швидко і адекватно реагувати на почуту репліку, а також 

продукувати власну. У варіанті методики А формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності та навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування у вправах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 підготовчого етапу не 

передбачено використання технології ситуативного моделювання. У тих же 

вправах варіанту методики Б  використана технологія ситуативного моделювання. 

У вправах 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10 використана технологія ситуативного 

моделювання і вони є спільними для обох варіантів зазначеної методики. 

Вправа 1.1. (варіант методики А).  

Ситуація: Discussion of the problem of needed skills to be a qualified manager. 

Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для 

відпрацювання уміння розпізнавання реплік висловлювань та тренування ПОДМ.  

Мета: розвивати уміння розпізнавати під час аудіювання висловлювання, 

притаманні сфері працівників адміністративного менеджменту; заповнення 

пропущеної інформації. 

Інструкція.  listen  to the dialogue paying attention to words and word 

combinations from professional vocabulary. Student A: ask short questions about what 

it means to be a good manager. Student B: summarize the information in short and 

explain to your partner what it means to be a good manager. What skills does it take? 
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Вправа 1.1. (варіант методики Б). 

Ситуація: Promotion business to foreign companies using social networks. 

Тема: Virtual revolution in administrative management environment. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

навичок вживання професійної лексики та створення власних реплік за заданою 

темою. 

Мета: розвивати навички користуватися професійною лексикою та 

продукувати власні висловлювання на основі отиманого матеріалу. 

Інструкція: both students A, B: read the text, paying attention to the underlined 

words. Student A: you are the administrative manager of advertising company. You 

want to promote your business to companies abroad. Ask questions about the usage of 

social networks in developing business. Student B: you are the IT specialist of the 

company. Give full answers to the questions using information and vocabulary from the 

text. 

 
to promote: to encourage people to like, buy, use, do, or support something; 

to interact with: act in such a way as to have an effect on each other, communicate or be 

involved directly; 

application platform: is a framework of services that application programs rely on for 

standard operations; 

drawback: a feature that renders something less acceptable; a disadvantage or problem; 

identity: the fact of being who or what a person or thing is; 

to install: place or fix (equipment or machinery) in position ready for use; 

scammer: someone who makes money using illegal methods, especially by tricking 

people; 

malware: computer software that is designed to damage the way a computer works;   

update: to make something more modern or suitable for use now 

by adding new information or changing its design; 
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to sign up: to agree to become involved in an organized activity. 

Вправа 1.2. (варіант методики А).  

Ситуація: Experiencing stressful situations at work. How to solve them? 

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для 

створення власних реплік за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати навички розпізнавати ключову професійну лексику з 

подальшим її вживанням у формуванні власних висловлювань на основі 

прослуханого зразка. 

Інструкція:  listen  to the conversation paying attention to the main theme; 

according to the information heard build your own questions (student A) /answers 

(student B) connected to stress at work; what stressful situations do administrative 

managers experience often at work? 

Вправа 1.2. (варіант методики Б). 

Ситуація: What are the best ways to answer “Tell me about yourself question” 

during job interview? 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для 

відпрацювання вміння розпізнавання реплік висловлювань та тренування ПОДМ.  

Мета: розвивати вміння розпізнавати під час перегляду відеозапису 

висловлювання, притаманні сфері працівників адміністративного менеджменту. 

Інструкція:  listen  and  watch  the video: “Interview questions: Tell me 

about yourself ” question paying attention to words and word combinations connected 

to the topic “Work”. Student A: you are the candidate for a position in a foreign 

business firm. You don’t know how to behave at the future job interview. Ask short 

questions on the issue.  Student B: you have been working in the foreign firm for 9 

years. Give some tips to your future colleague. 

Вправа 1.3. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Defining professional features of administrative manager. 
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Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth?  

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для 

формування навичок вживання професійної лексики та розвитку вміння створення 

власних реплік за заданою темою за допомогою поданого набору слів. 

Мета: розвивати навички користуватися професійною лексикою та 

розвивати вміння продукувати власні висловлювання на основі отиманого 

матеріалу. 

Інструкція: 1) from the given characteristics choose 10 personal features which 

are the most important for administrative managers and 5 additional (but not 100% 

needed); 2) in a form of “question-answer” structure discuss in what situations what 

features may be needed; 3) try to give explanation for every feature, it will help you to 

understand the meaning of each word needed or not; 3) student A: you are HR of 

organization and you need to take a specialist for a position of administrative manager. 

Give all the demands for the position; 4) student B: you are the candidate for the 

position. Try to persuade HR that you have all the needed features. 

 
Features of administrative managers:  

caring devoted helpful 

loyal modest supportive 

trusting ambitious competitive 

forceful persuasive quick-to-act 

risk-taking self-confident analytical 

cautious fair methodical 

persevering principled reserved 

adaptable flexible inclusive 

open to change option oriented sociable 

Вправа 1.4. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Conducting a job interview. 
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Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

навичок вживання професійної лексики та вміння створення власних реплік за 

заданою темою за допомогою поданої структури висловлювань. 

Мета: розвивати навички користуватися професійною лексикою та 

розвивати вміння продукувати власні висловлювання на основі отриманого 

матеріалу. Тренування реплік «питання-відповідь» з вживанням професійної 

лексики.  

Інструкція: student A: you are providing a job interview for potential candidate 

for work. Form the questions from the given words. Student B: answer correctly the 

questions of your partner. 

1. Position/the/about/you/hear/did/how?  

2. The/company/what/know/about/you/do?  

3. You/why/should/we/hire?  

4. Strengths/your/are/professional/what?  

5. Greatest/is/what/achievement/your/professional?  

6. Two/in/yourself/see/years/do/you/where?  

7. Job/dream/is/what/your?  

8. Current/your/living/are/why/position/you?  

9. Position/in/you/for/a/looking/new/what/are?  

10. Salary/what/requirements/are/your?  

Вправа 1.5. (варіант методики А).  

Ситуація: Routine issues at work of administrative manager.   

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь cтавити питання за поданими реченнями та  створювати власні репліки-

відповіді. 

Мета: розвивати вміння створювати питальні речення та продукувати власні 

висловлювання на основі отриманого матеріалу. Вправа на тренування реплік 

«питання-відповідь».   
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Інструкція: student A: transform the sentences into questions starting with the 

words in brackets. Student B: make full answers to the questions paraphrasing the initial 

sentences. 

1. Claim the right to earned rewards when the results are delivered.  

2. Seek out opportunities that others miss.  

3. Accept risk-taking as necessary and desirable.  

4. The desire to get an immediate outcome is viewed as irrational and uncaring.  

5. He is followed by his assistant everywhere.  

6. She is planning to take a vacation since Friday.  

7. The end of the year brought the company great results.  

8. My colleague earns a good salary.  

9. It is necessary for administrative manager to think strategically and logically.  

10. Every member of the team was waiting for the results.  

Вправа 1.5. (варіант методики Б). 

Ситуація: Getting a job with no experience. 

Тема: The role of organization in administrative management: structure and 

development. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки.  

Мета: розвивати вміння продукувати висловлювання на основі 

проглянутого та прослуханого матеріалу та обробляти надану інформацію. 

Інструкція: listen  and watch  the video: “How to get a job with no 

experience” paying attention to words and word combinations connected to the topic 

“Work”.  Student A: according to the given example ask questions about job 

responsibilities, duties, skills and qualifications of administrative manager. Student B: 

answer the questions using information from the video and vocabulary. 

 
to develop a personal brand – просувати власний бренд  
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meaningful – багатозначний, виразний, значущий 

nothing to do with – ніяк не пов’язано, ні до чого 

perceived problem – потенційна проблема, проблема, що виникає 

to stand out amongst the crowd – виділятися із натовпу 

to showcase – демонструвати 

to accomplish – виконувати 

to connect the dots – поєднати усі складові 

gained experience – отриманий досвід 

perspective – перспектива, майбутнє 

to articulate (who you are) – сказати, сформулювати, усвідомити 

to be capable of – бути у змозі 

to stand apart from the competition – бути поза конкуренцією 

zero/multiple job offers – відсутність/велика кількість пропозицій роботи 

Вправа 1.6. (варіант методики А).  

Ситуація: Competition in business world. 

Тема:  Multinational business and administrative management. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь cтавити питання за наданою інформацією та  створювати власні репліки-

відповіді. 

Мета: розвивати вміння ставити питання та продукувати власні 

висловлювання на основі отиманого матеріалу. 

Інструкція: 1) read the text; 2) student A: ask the questions to the underlined 

parts of the text; 3) student B: answer the questions paying attention to the details; 

3) briefly discuss whether you agree or not with the main idea of the text. 

Вправа 1.6. (варіант методики Б). 

Ситуація: Making good impression at job interview. 

Тема:  Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки. 
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Мета: розвивати вміння продукувати репліки на основі поданої структури 

висловлювань. 

Інструкція:  listen  and watch   the video: “7 body language tips to impress 

at your next job interview”. Student A: you are HR of the company. You are interested 

in hiring competitive and productive staff. Ask short and direct questions how to choose 

the best candidates, what to pay attention to. Student B: you are a coach in the sphere of 

job psychology. Answer the questions. Both students A, B: building your 

questions/answers use the given tips and vocabulary. 

7 body language tips to impress at your next job interview: 

1) to adopt an engaged posture; 

2) to appear calm & relaxed; 

3) to use the right hand gestures; 

4) to mirror the interviewer; 

5) to get your eye contact right; 

6) to avoid lying signals; 

7) to give the perfect handshake. 

 
to ace – досягти успіху, зробити щось дуже добре 

to reject – відмовити (ся) 

the answer could lie in – відповідь криється у … 

body language – мова тіла 

posture – поза, положення 

to slouch – сутулитися 

to fold one’s arms – схрещувати руки на грудях 

to wrap yourself up – сховатися, причаїтися 

lean forward from the waist – нахилитися вперед від рівня талії 

to jiggle – покачуватися, крутитися 

to grip – схопити, стиснути 
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Вправа 1.7. (варіант методики А).  

Ситуація: Completing a perfect resume. 

Тема:  Staff: employers and employees. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки. 

Мета: розвивати вміння продукувати висловлювання на основі отиманого 

матеріалу; заповнення пропусків. 

Інструкція: situation: you are friends and work at the same office. One person is 

in charge of hiring a new secretary for the company, and she has been collecting 

resumes over the last few weeks. Today, she’s complaining about the resumes she has 

received. 1) read the dialogue and complete it with the appropriate phrases from the 

table; 2) pay attention to the additional vocabulary.  

a) clueless f) employee k) problem 

b) first impression g) full of errors l) hopefully 

c) hire h) unprofessional m) a new secretary 

d) objective i) applicant n) applying for 

e) professional looking j) decent resumes o) job 

 

 
it’s been a nightmare: it’s been a very bad experience  

decent: adequate, fairly good  

templates: something that serves as a guide or example  

objective: goal; an objective statement is often written at the beginning of a 

resume  

be bothered: be concerned  

to tailor: to adapt to suit a specific purpose or need  

wordy: containing too many words  

clueless: having no clue, ignorant  
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Вправа 1.7. (варіант методики Б).  

Ситуація: Discussing the difference between boss and leader. 

Тема: Leadership styles in administrative management. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки за поданою структурою. 

Мета: розвивати вміння продукувати репліки на основі представленої 

допоміжної інформації. 

Інструкція: being a good manager is one of the most important skills. Listen  

and watch  the video: “What is the difference between boss and leader”. Student A: 

you are an administrative manager of a company and you have to explain to a new 

senior manager methods of work with subordinates. Give some useful tips to the senior 

manager. Ask the new colleague questions about work problems and their solutions at 

his/her previous workplace.  Student B: give the examples of work problems and their 

solutions. Ask questions on how to behave with staff. 

Вправа 1.8. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Completing a resume for administrative manager.  

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки. 

Мета: розвивати вміння продукувати висловлювання на основі отиманого 

матеріалу та обробляти надану інформацію. 

Інструкція:  this administrative manager (AM) sample job description can assist 

in creating a job application that will attract job candidates who are qualified for the job. 

The given example is common for AM in all spheres. Student A: according to the given 

example ask questions about job responsibilities, duties, skills and qualifications of 

administrative manager in the sphere of advertisement. Student B: answer the questions 

using not all the information in the example but only necessary for a position of AM in 

the sphere of advertisement. 

Вправа 1.9. (спільна для обох варіантів методики).  
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Ситуація: Providing the organization of educational workshop. 

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки. 

Мета: розвивати вміння продукувати репліки на основі поданої структури 

висловлювань. 

Інструкція:  student A: you are interested in organization of educational 

workshop about planning for your staff and you meet a person who can provide the 

seminar. Ask this person about the work conditions and all the needed supplies.   

Student B: you are a candidate for providing a seminar, answer the questions and make 

the employer interested in your candidacy.  

Вправа 1.10. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Solving ethical dilemmas. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

вмінь формувати логічно завершені репліки за поданою структурою. 

Мета: розвивати вміння продукувати репліки на основі поданої 

комунікативної ситуації. 

Інструкція: training staff in ethical decision making is one way that organisation 

can foster an overall ethical climate. The simple process of going through such training 

makes staff better able to recognise and discuss ethics and ethical dilemmas.  Student A: 

you are an administrative manager of a company and you have to explain to a new 

worker methods of work dilemmas solving. Ask the new colleague questions about 

work dilemmas solutions at his/her previous workplace. Student B: give the examples of 

work dilemmas and your opinion on their ways of possible solution. Both students A, B: 

use the given schemes and tables for building your questions and answers (див. рис. 

2.2). 
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Рис. 2.2 (дод. до вправи 1.10) 

Перейдемо до розгляду вправ основного етапу. Вправи основного етапу є 

рецептивно-продуктивними, в яких можливе використання опор. У цих вправах 

ми будемо використовувати аудіо- та відеозаписи з невеликими розмовами, де, 
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прослухавши зразок, студенти створюватимуть власні мінідіалоги згідно з 

отриманими завданнями.  

У варіанті А методики формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності та навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування вправи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 основного етапу не передбачають 

використання технології ситуативного моделювання. У тих же вправах варіанту 

методики Б  використана технологія ситуативного моделювання. 

У вправах 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 використана технологія ситуативного 

моделювання і вони є спільними для обох варіантів зазначеної методики. 

Основний етап передбачає виконання 2 підгруп вправ: 

1) вправи на опанування різними видами діалогічних єдностей; 

2) вправи на опанування мінідіалогами. 

Перша підгрупа вправ основного етапу – вправи на опанування різними 

видами діалогічних єдностей. Студенти мають навчитися вживати різні види 

діалогічних єдностей, притаманних діалогу-розпитуванню.  

Вправа 2.1. (варіант методики А).  

Ситуація: Negotiating a contract. 

Тема: Money in the sphere of administrative management. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення 

власних реплік за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні висловлювання (види 

діалогічних єдностей) на основі прослуханого зразка. 

Інструкція: 1) listen  to the conversation paying attention to the main topic 

and key words; 2) what problem situations in the sphere of finance do administrative 

managers experience at work? 3) build your own dialogues using structure “question – 

answer”. 

Виконуючи дану вправу, студенти вчаться будувати власні діалогічні 

єдності, притаманні діалогу-розпитуванню, використовуючи такий їх вид як 

«питання – відповідь».   
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Вправа 2.1. (варіант методики Б).  

Ситуація: Rules, restrictions and regulations at work. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі 

запропонованого матеріалу. 

Інструкція:  both students A, B: read the text, paying attention to the underlined 

words. Student A: you are the coach invited to a company with lection about the rules of 

business ethics.  Try to give out the main items of your speech. Give explanations to the 

additional answers if needed. Student B: you are one of the employees of the company 

and listeners of the speech. Ask direct questions on the topic. If not all the information 

is clear ask short additional questions. For both students A, B: look at the vocabulary to 

help you complete question/answers.  

 
business ethics – ділова етика; 

minimal wage – мінімальна заробітна плата; 

restrictions – обмеження; 

profitability – вигідність;  

paramount – першочерговий; 

worthwhile – цінний; 

to seek out – шукати, відшукувати; 

shareholder – акціонер;  

to retain – залишати, зберігати; 

consumer treatment – ставлення до клієнтів. 

Вправа 2.2. (варіант методики А).  

Ситуація: Developing skills for writing a resume. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management.  
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Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

реплік за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні висловлювання на основі 

прослуханого зразка. 

Інструкція: 1) listen  to the conversation paying attention to the main topic 

and key words; 2) what kind of information should be included in a resume? 3) build 

your own dialogues using structure “question – answer + statement”; 4) use  given 

vocabulary for building your dialogues. 

 
it’s been a nightmare: it’s been a very bad experience  

decent: adequate, fairly good  

templates: something that serves as a guide or example  

objective: goal; an objective statement is often written at the beginning of a 

resume  

be bothered: be concerned  

to tailor: to adapt to suit a specific purpose or need  

wordy: containing too many words  

clueless: having no clue, ignorant 

Вправа 2.2. (варіант методики Б).  

Ситуація: Making mistakes at work and facing reprimand.   

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжної професійної лексики. 

Інструкція:  student A: you are administrative manager of organization. One of 

your subordinates made a serious mistake in project that caused a lot of future problems. 

You don’t want to suspend a worker who has devoted time and hard work to the 



120 
 

organization. But the unpleasant reality of running a business is that it is necessary to 

reprimand him/her. Try to do it properly and in professional manner. Student B: you 

didn’t expect such a situation. Ask questions about the reason of your reprimand.  If you 

don’t see all the reasons of the problem ask additional questions. Both students A, B: 

use the given vocabulary to build your dialogue expressions. 

 
reprimand – догана; 

to be reprimanded – отримати догану; 

negative assessment of work – негативна оцінка роботи; 

settlement meeting – зустріч задля врегулювання суперечки; 

a light/verbal reprimand – догана в усній формі (неформальна); 

to get furious – розізлитися, розлютитися; 

disciplinary sanctions – дисциплінарні заходи;  

revocation of privileges – позбавлення пільг; 

to find guilty – визнавати винним; 

to fail a project – зруйнувати проект. 

Слід зазначити, що друга підгрупа вправ основного етапу – вправи на 

побудову мінідіалогів. Мета цієї підгрупи вправ – навчити студентів 4 курсу 

спеціальності адміністративний менеджмент об’єднувати засвоєні ними діалогічні 

єдності у мінідіалоги згідно з запропонованими їм навчальними комунікативними 

ситуаціями. Для цієї групи вправ можуть бути використані вербальні опори: 

мінідіалог – підстановча таблиця; структурно-мовленнєва схема мінідіалогу та 

функціональна схема.   

Вправа 2.3. (варіант методики А).  

Ситуація: First day at work. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

реплік за заданою темою за допомогою поданого зразку.  
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Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі 

прослуханого зразку та запропонованих діалогічних єдностей. Вправа на 

створення власних висловлювань із вживанням професійної лексики. 

Інструкція: 1) listen  to the conversation paying attention to the structure; 

2) build your own micro-dialogues using structure: 

Question – answer – question + giving additional information – response to the 

given information –gratitude for the given information – saying good-bye 

 

Example: 

Lisa: Hi Tammy, what department do you work in?  

Tammy: Hi! I’m in the sales department.  

Lisa: Do you think you’ll like the new position?  

Tammy: Hopefully. The first day is always a bit overwhelming, but I think I’m going to 

like the work. Speaking of work, I guess I better get back to my office.  

Lisa: OK, we’ll see you later.  

John: Nice meeting you.  

Tammy: Bye. 

Вправа 2.3. (варіант методики Б).  

Ситуація: Visiting a seminar. 

Тема: Global language in administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжної інформації.  

Інструкція:  listen  and watch  the video: “Conversation skills of 

successful socializing”. Student A: you are an administrative manager in a tourist 

company and you were directed to the central office for a seminar. You visited the 

seminar and want to discuss the matter with your colleague. Student B: you are the 

colleague and you have some questions for the administrative manager about the 
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seminar. Both students A, B: Use the given information about conversation skills for 

making your questions/answers. 

 
in a friendly manner – по-дружньому 

to benefit from – отримати користь 

to suppose – передбачати, вважати 

a common question – звичайне питання 

response – відповідь 

the preferable response – бажана відповідь  

to continue a conversation – продовжувати розмову/підтримувати розмову; 

to come across – зустрітися з 

prior to – перед 

to turn a question around – поставити зустрічне питання 

Вправа 2.4. (варіант методики А).  

Ситуація: Telephone conversation & leavind a message. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі 

запропонованого лексичного матеріалу. 

Інструкція: 1) look at the given examples; 2) build your own telephone micro-

dialogues using several headlines, e.g. when you have to introduce yourself and reply 

when someone is not available. 
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Introducing yourself 

This is Ken.  

Ken speaking. 

Asking who is on the telephone 

Excuse me, who is this? 

Can I ask who is calling, please? 

Asking for someone 

Can I have extension 321? (extensions are internal numbers at a company) 

Could I speak to...? (Can I - more informal / May I - more formal) 

Is Jack in? (informal idiom meaning: Is Jack in the office? 

Connecting someone 

I'll put you through (put through - phrasal verb meaning 'connect') 

Can you hold the line? Can you hold on a moment? 

                                    How to reply when someone is not available 

I'm afraid ... is not available at the moment 

The line is busy... (when the extension requested is being used) 

Mr Jackson isn't in... Mr Jackson is out at the moment... 

Taking a Message 

Could (Can, May) I take a message? 

Could (Can, May) I tell him who is calling? 

Would you like to leave a message? 

Вправа 2.4. (варіант методики Б).  

Ситуація: Starting work at multinational company. 

Тема: Business travel as the way of establishing relationship in administrative 

management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 
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Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжного словника.   

Інструкція:  student A: you have just started your work abroad at multinational 

company and you see that your work is not efficient and has low level of productivity. 

Ask questions to your administrative manager who has been working in the company 

for 12 years. Student B: you answer the questions of your colleague and give the 

explanation on the matter. Both students A, B: Use the given information for making 

your questions/answers. Before making conversation explain the given vocabulary 

words/word combinations. 

 
to undertake  to carry out  to complete a task 

corporate life achievement accomplishment 

bonus to be determined to fulfill 

 

Вправа 2.5. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Resolving problem situations of administrative managers.  

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі 

запропонованого матеріалу. 

Інструкція: student A: you are a manager of the department and you like some 

strategical ideas of your employee. Try to persuade him/her that it will be better to say 

to the president of the company that these ideas are yours. Student B: your boss takes 

credit for your ideas, explain him/her that such behaviour is inappropriate and you 

won’t let it go. For both students A, B: look at the table of helpful tips how to solve 

problem situations at work and use them to build your discussion:  
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 Step 1: Identify the Problem: Understanding the type of problem, and if the 

situation is even causing a problem, is the first step. 

 Step 2: Define the Problem: When the problem seems obvious, it is easy to 

skip this most important step. The more carefully you define the problem, the 

more effective your efforts will be in finding the best solution. 

 Step 3: Deciding If And When To Act: Sometimes the easiest way to solve a 

problem is to decide that it is not actually a problem! Hence the great quote: 

“According to my calculations, you do not have a problem…” Whilst this 

approach is not always valid, in Step 3, you will learn in which circumstances 

it can be legitimately applied. 

 Step 4: Understand Everyone’s Interests: An organisational problem will 

typically impact on many people, including investors, managers, staff, 

shareholders, customers and suppliers. By understanding the interests and 

needs of these different groups, you will have more support for your efforts and 

your solution will be more readily accepted. 

 Step 5: Develop Alternatives: Often, defining a problem points directly to its 

solution, however it is important to resist grasping at the first or most obvious 

solution, particularly if the problem has been unsuccessfully tackled before. 

 Step 6: Analyse the Risks: Any solution carries both expected benefits and 

risks, because implementing a solution requires change. By understanding the 

risks involved, you can make an informed decision about how to move 

forwards. 

 Step 7: Analyse the Alternatives: Having developed possible solutions and 

assessed their relative risks, you can now select your preferred solution. 

 Step 8: Sell the Solution: Solutions to complex problems often involve 

compromise, which means that not everyone involved will agree with your 
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choice of ‘best’ solution. In order to gain support, you may have to sell your 

solution to the people or groups involved. 

 Step 9: Implement the Solution: Implementing the solution requires focus, 

dedication, care and tact. This stage may require testing the solution on 

prototypes and models prior to a full scale implementation; all part of 

managing the risk of the solution. 

 Step 10: Evaluation: In any complex system, changing one part affects the 

entire system in ways that may not be predictable. Careful monitoring, 

evaluation and adjustment are required to ensure that the solution is effective 

and long lasting. 

         

Вправа 2.6. (варіант методики А).  

Ситуація: Applying for the job. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданих 

типів реплік. Вправа на доповнення висловлювань.  

Інструкція: 1) make up micro dialogues (students A, B – change the roles in 

turn): 

1. Student A:_________________________________________(announcement). 

Student B: No, we can’t accept you for this position. The features and work 

experience you mentioned don’t suit us.  

2. Student A: Where are you staying for these days? 

Student B: ___________________________________(answer + announcement). 

Student A: Well, the seminar starts at 11 a.m. 

Student B: What are the demands for my speech? 

Student A: _________________________________________________(answer). 

3. Student A: _________________________________________(announcement). 

Student B: Yes, we accept your proposal.  
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4. Student A: Would you like to work in a small company? 

Student B: _______________________(answer + giving additional information). 

5. Student A: ________________________________(announcement + question). 

Student B: Yes, you may use all information sources, including Internet and Mass 

media. 

Вправа 2.6. (варіант методики Б).  

Ситуація: Preparing a presentation. 

Тема: Time management skills. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації.  

Інструкція: listen  and watch  the video: “The truth about multitasking”. 

student A: you are the department manager of the firm. You have to prepare a 

presentation about multitasking. Ask question on the issue. Student B: you are the HR 

of the firm. Give helpful tips on how multitasking works at the firm to prepare a 

presentation, and what the main rules of multitasking are. Both students A, B: for 

building your questions/answers use the information from the video. 

Вправа 2.7. (спільна для обох варіантів методики). 

Ситуація: Dismissal. 

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжної професійної лексики. 

Інструкція:  student A: it's never easy to dismiss a worker, especially one who 

has devoted time and hard work to your company. But the unpleasant reality of running 

a business is that sometimes, people must be fired. Imagine that you have to fire an 

employee. Try to do it properly and in professional manner.  Student B: You didn’t 
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expect such a situation. Ask questions about the reason of your dismissal and severance 

pay.  Both students A, B: use the given vocabulary to build your dialogue. 

 
severance pay/lay-off pay – грошова компенсація при звільненні 

terminating/dismissal – звільнення  

lawsuit – судовий процес 

standpoint – точка зору 

to make a decision – приймати рішення 

performance – продуктивність  

to feel disappointed – бути розчарованим 

to eliminate the risk – виключити ризик 

to get angry – злитися  

to feel uncomfortable – почуватися незручно 

dignity – гідність  

to stick to the point – говорити чітко та конкретно  

an argument – суперечка, сварка 

to debate – обговорювати, сперечатися 

ill-prepared – погано підготовлений 

Вправа 2.8. (спільна для обох варіантів методики).  

Ситуація: Team building workshop. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжної інформації.  

Інструкція:  student A: you are an administrative manager (AM) in a small firm 

and you were directed to the central office for a workshop. You visited the workshop 

and want to discuss the matter with your director. Student B: you are the director of the 
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small firm and you have some questions for the AM about the workshop. Both students 

A, B: topic of the workshop – Team Building. Use the given information about Team 

Building for making your questions/answers. 

Вправа 2.9. (спільна для обох варіантів методики)  

Ситуація: Motivation at work. 

Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжного словника.   

Інструкція:  student A: you have just started your work as AM and you see that 

your work team is not motivated and has low level of productivity. Ask questions to 

your senior colleague who has work experience in this sphere. Student B: you answer 

the questions of your colleague and give the explanation on the matter. Both students A, 

B: Use the given information for making your questions/answers. Before making 

dialogues explain the given vocabulary words/word combinations. 

 
to motivate employees  

to encourage productivity  

job satisfaction  

fair treatment  

incentive  

work goals  

strategic planning  

to feel frustrated  

work efficiency  

work-life balance 

Вправа 2.10. (спільна для обох варіантів методики)  
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Ситуація: Setting up a meeting by telephone. 

Тема: Time management skills. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації.  

Інструкція: student A: You are the secretary of a company. You have to set up a 

meeting by contacting the person directly by telephone, and the decision should be 

made immediately. Student B: You are the administrative manager. You have to 

respond and agree on details. Both students A, B: for building your questions/answers 

use the given structure and combine it with additional information. 

P.1: Good morning. My name is ________ (name) and I am responsible for 

position at _________ (name of company).  I found your name on your website and I 

was wondering whether you would be the right person to talk about ________ (topic). 

P.2: Possibly yes, can you give me a few more details about ________ (matter)? 

P.1: Well, we work in the field of _________ (field) and we have just developed 

a ___________ (product/service) and I would very much like to have the opportunity of 

meeting you and giving you a demo. 

P.1: What about __________ (date, time)? I will send you an email detailing the 

day and time, and I will also give you a little more information about the _________ 

(product/service) and how I believe it could save your staff not only a considerable 

amount of time but also money. 

P.2: That would be fine. 

P.2: OK. Goodbye for now. 

P.1: Goodbye and thank you. 

Насамкінець розглянемо послідовність вправ підсумкового 

(завершального) етапу. За допомогою вправ підсумкового етапу ми маємо на 

меті навчити студентів створювати власні діалоги згідно з певною навчальною 

комунікативною ситуацією (див. підрозділ 2.1.) на рівні програмних вимог до 
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студентів 4 курсу спеціальності адміністративний менеджмент. Це рецептивно-

продуктивні комунікативні вправи.  

Ми пропонуємо студентам різні комунікативні ситуації, даючи їм зразок 

виконання вправи у формі аудіо-/відеозапису чи схеми побудови діалогу. Якщо 

прикладом виконання вправи виступає діалог-зразок, то над його створенням 

працюють усі студенти групи, що вже є своєрідним тренуванням, підготовкою до 

власне виконання завдання.  

Створення студентами власних діалогів згідно з навчальними 

комунікативними ситуаціями вимагає ретельної поетапної підготовки та 

попередньої роботи по оволодінню різними видами діалогічних єдностей та 

мінідіалогами.  

Вправи варіанту А методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності та навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9 підсумкового (завершального) етапу не 

передбачають використання технології ситуативного моделювання. У тих же 

вправах варіанту методики Б  використана технологія ситуативного моделювання. 

У вправах 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 використана технологія ситуативного 

моделювання і вони є спільними для обох варіантів зазначеної методики. 

Вправа 3.1. (варіант методики А). 

Ситуація: Communication: formal and informal business English. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі 

запропонованого матеріалу. 

Інструкція: 1) listen  to the dialogue 1 paying attention to unknown 

words/phrases; 2) try to guess the meaning of the words/phrases; 3) listen  to the 

dialogue 2 and find the equivalents to jargon business English words/expressions; 4) 
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paying attention to the given additional vocabulary, build your own dialogues using 

both forms of formal and informal business English. 

 
facetime (noun) – time together 

to dialogue (verb) –  to speak 

to ping (verb) – to contact someone 

pushback (noun) – to object to, complain about 

synergies (noun) – combinations in efforts that improve something 

value chain (noun) – the group of processes that provide something positive 

value proposition (noun) – the improvement idea 

seamlessly (adverb) – flowing smoothly 

to integrate (verb) – to include in a process 

win-win (noun, also used as an adjective) – successful outcome for everyone 

involved 

ramp-up (noun, also used as a verb) – time it takes to do something 

roll-out (noun, also used as a verb) – time it takes to do something 

C-level (adjective) – upper management, directors 

to dial-in (verb) – time it takes to do something 

end-to-end (adjective) – complete 

time-frame (noun) – amount of time needed 

to map out (verb) – to plan 

deliverables (noun) – specific improvements or products to be made 

to leverage (verb) – to take advantage of something 

heads-up (noun) – notice of something 

performance management (noun) – way of managing someone 

Вправа 3.1. (варіант методики Б). 

Ситуація: Arguing for the position of administrative manager. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 
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Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги у рамках зазначеної 

комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you are human resources (HR) manager and you conduct 

an interview with a candidate for a position of administrative manager. You don’t like 

the candidate and try to finish the meeting as soon as possible. You want to persuade the 

person that the position doesn’t suit him/her. Student B: you are the candidate and you 

really want to get the job. Try to present your best qualifications and skills. Show HR 

your enthusiasm and motivation. Try to persuade the HR that the position is perfect for 

you. 

Вправа 3.2. (варіант методики А). 

Ситуація: Consulting about work placement. 

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі 

запропонованого матеріалу. 

Інструкція: 1) listen  to the dialogue paying attention to unknown 

words/phrases; 2) try to guess the main topic and meaning of unknown words/phrases; 

3) imagine that you work as administrative manager and your acquaintance asks for 

your help in looking for a job at the same sphere. Give him/her a piece of advice on the 

matter, paying attention to the given vocabulary and using the given structure of the 

dialogue. 

 
career counselor – someone whose job is to give people advice and information 

about what type of work they could do or how they could progress to a better job 

lined up – he doesn’t have a job waiting for him after graduation  
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apply for – to request something, usually officially, especially in writing or 

by sending in a form 

desirable – worth having  

tips – useful information  

productive – producing results  

field – area of work or study  

look for a job – to search for a job 

job opportunity – an opportunity for employment 

acquaintance – someone you know a little 

business community – the body of individuals who manage business 

tool – a way of doing something 

schedule – a plan for performing work or achieving an objective 

Вправа 3.2. (варіант методики Б). 

Ситуація: Applying for the job with no experience. 

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої професійної лексики та 

комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації за допомогою професійної 

лексики та проглянутого відеозапису. 

Інструкція:  listen  and watch  the video: “Tell me about yourself – a good 

answer”. student A: you’ve just graduated from university and have the diploma in the 

sphere of management. You don’t have work experience and don’t know how to answer 

questions on interview. You feel uncomfortable and don’t know how to behave and 

what to say to get a job. Build a conversation on how to solve the problem. Student B: 

recently you also have graduated from the same university and now you have your 

dream job. Share your interview experience. Explain what is necessary to say, show, 

etc. Both students A, B: use the vocabulary from the video to build your dialogue. 
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tips – поради 

hiring manager – менеджер з персоналу 

professional background – досвід роботи 

engaging – чарівний, приємний  

compelling – неперевершений  

snapshot – коротка і влучна характеристика 

month-end close procedures – закриття звітних документів на кінець місяця 

forecasting – прогнозування 

budgeting – зведення бюджету 

accomplishment – досягнення 

profitability – вигода  

quantifiable result – результат, який можна виміряти 

to acknowledge by smb. – нагороджувати, визнавати  

talk at smb. – наговорювати на когось, пліткувати 

talk to smb. – говорити з кимось 

icing on the cake – додатковий плюс, щось приємне 

to brainwash smb. – промивати мозок 

perfect fit for the position – ідеальний кандидат 

fed to the teeth – дуже набридло  

Вправа 3.3. (варіант методики А). 

Ситуація: Conflict situations at work. 

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою запропонованої схеми допоміжних 

висловлювань. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу. 
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Інструкція: 1) it is impossible to avoid all the conflict situations at work. That’s 

why administrative managers should know ways of solving problems and conflicts at 

work. Study the given tips how to resolve conflicts and make your own dialogues using 

one problem (see the table) and suggest possible ways of solutions (see the tips): 

 
Problem situations: 

1. A co-worker has the annoying habit and you can’t stand it anymore. 

2. A co-worker incites you to participate in nasty office gossip. 

3. Your director overloads you with tasks that aren’t in your work description. 

4. You’re asked to work on a collaborative project with co-workers with whom you 

don’t see eye-to-eye. 

5. You’ve had an argument with a co-worker, and you know you’re right. 

6. A colleague or supervisor is doing something wrong, and you want to complain to 

the company chief. 

 

Conflict management useful tips (how to solve conflicts at work): 

1) increase understanding between colleagues; 

2) firmly say “no” in situations where you don’t have the time or capacity to 

help; 

3) clearly state your desires and expectations; 

4) be objective and analytical in the judgement of others; 

5) clarify the urgency and priority of tasks before committing to help; 

6) be sincere, genuine, and authentic; 

7) deliver important and appropriate data directly, using a point-by-point 

approach; 

8) demonstrate an understanding of the issue’s importance, and respond with an 

appropriate sense of urgency; 

9) when expressing an opinion or idea, get to the point quickly; 
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10) deliver your ideas with confidence, as a subdued approach may be perceived 

as weakness or uncertainty; 

11) de-personalize the issue by keeping the interaction free from unnecessary 

emotions; 

12) avoid using broad, unsubstantiated statements or arguments based on 

emotion; 

13) be logical and substantive in support of your opinions; 

14) be conversationally appropriate, avoiding frequent “small talk” or humour 

that might be misunderstood; 

15) consider the logic of your request or approach, asking questions for 

clarification. 

Вправа 3.3. (варіант методики Б). 

Ситуація: Making a complaint at work.  

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації та 

допоміжного словнику. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: recently you’ve got a position of administrative manager 

in a large multinational company. You consulted one of your foreign customers and 

because of lack of experience gave the false information. Try to persuade him/her not to 

make a complaint. Student B: you are the foreign customer. You don’t like the fact that 

you were given inappropriate information. You feel angry and want to make a 

complaint.  

Both students A, B: use the vocabulary to build your dialogue and to come to the 

common solution of the problem. 
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employee manual – посадова інструкція 

complaint about – скарга на… 

workplace – робоче місце 

to list – перераховувати 

to give a privilege – надавати бонуси 

to bully smb. – залякувати/переслідувати когось 

to find informal solution – знайти неформальне вирішення проблеми 

to cover a loss – відшкодовувати збитки 

compensation – компенсація, відшкодування 

to settle up a dispute – владнати суперечку 

Вправа 3.4. (спільна для обох варіантів методики) 

Ситуація:  Job interview. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої професійної лексики та 

комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A is human resources (HR) manager and student B – 

candidate for a position of administrative manager (AM). HR has to create a 

questionnaire (not less than 10 positions) and AM has to answer all the questions to 

make the employer interested in his/her candidacy; 2) after the answer of AM HR has to 

ask additional questions connected to work experience of the candidate, plans for career 

growth, etc. and AM has to give reasonable answers; 3) for making questions and 

answers see the professional vocabulary. 
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to make a decision – приймати рішення 

to get on with people – ладнати із людьми 

to motivate workers – мотивувати робітників 

to give orders – віддавати накази 

to take responsibility – брати на себе відповідальність 

to obtain results – досягати результатів 

to evaluate the danger – оцінювати ризик 

to accept a challenge – приймати виклик 

to accept criticism – сприймати критику 

to delegate tasks – передавати повноваження  

to cope with stress – впоратися зі стресовою ситуацією 

to succeed – досягати успіху 

to make a profit – отримувати вигоду 

to occupy a position of – зайняти місце (позицію) 

Вправа 3.5. (спільна для обох варіантів методики) 

Ситуація: Showing gratitude and recognizing achievements.  

Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої професійної лексики та 

комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації за допомогою професійної 

лексики. 

Інструкція:  student A: you are the head administrative manager at the company 

and one of your workers showed the best results at work. You have to show that you 

recognize his/her achievements. Student B: you have to show gratitude and explain how 

you managed to succeed.  
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Expressions for rewarding and recognizing: 

1. Thank you. I couldn’t have done it without your help. 

2. You really did your job well and everyone benefitted from your efforts. 

3. You made your clients/customers happy by sensing their needs and serving 

them beyond anyone’s expectations. 

4. That project would never have happened without your focus, passion, and 

ability to get things done. 

5. You have set a new standard that others will have to measure up to. 

6. You have achieved the best results possible for our company and for our 

clients. 

7. Your careful, well-thought-out plan resulted in our completing the project on 

time and budget. 

8. Your analysis and recommendation significantly improved the system. 

9. Your research saved us from making a serious mistake. 

10. Your cool, level-headed approach restored objectivity and saved hours of 

confusion. 

Вправа 3.6. (спільна для обох варіантів методики) 

Ситуація: How to make a resume for the position of administrative manager. 

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації та 

схеми-опори. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you want to get a position of administrative manager in a 

large multinational company, so you have to make a complete resume for this position. 

You ask for help your acquaintance who is working in the company. Student B: You 

agree to help and give a consultation how to make a resume for the position, say what 
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information should be included. To understand the situation clear, see the position 

details in the table (demands for candidate). 

 
POSITION DETAILS 

 

DIVISION: Municipal  

 

JOB TITLE: Administrative Manager     REPORTING TO: General Manager 

JOB PURPOSE 

  

 Overall responsibility and accountability for the smooth running of the 

department. 

 Responsible for ensuring Customer Service is maintained at its current high 

standard. 

 Responsibility for overseeing the administration team. 

 Responsibility for the weigh bridge administration team. 

 Proactive in ensuring that Customer issues are dealt with in a professional 

and effective manner. 

 Contract problem resolution with Customers’ Senior Management. 

 Contract problem resolution with SUEZ’s Senior Management. 

 Central point of contact for Customers. 

 Manage, motivate and develop the appropriate number and caliber of staff to 

deliver agreed objectives. 

 Continually review all systems and procedures in order to improve efficiency. 

 KEY RESPONSIBILITIES 

 Responsibility for overseeing the administration team. 

 Super User of the Clear system. 

 Dealing with day to day issues within the Department. 
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 Administrative support to the Management team. 

 Administer and complete payroll for administration employees and drivers. 

 Responsibility for unbilled revenue and cash sales.  

 Deal with any staffing issues. 

 Deal with staff issues. 

 Overall responsibility for invoice revenue. 

 

Вправа 3.7. (спільна для обох варіантів методики) 

Ситуація: Making a client interested in the suggested services. 

Тема: Competition as an efficient tool in the world of administrative 

management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації та 

допоміжної професійної лексики. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you work as administrative manager in an advertising 

company. You have to persuade and make a client interested in the suggested services. 

Student B: you are the client interested in hiring the advertising company, but you 

hesitate in your choice. Ask questions about the quality of advertising services, rate of 

the company, etc. Use tips for effective advertisement for making your dialogue. 

 
 Create a distinctive and recognisable format for your advertisements. Be 

consistent in using this style. 

 Feature your branding prominently. 

 Ensure that your advertisement is well organised and easy to follow. 

 Always include relevant information your potential customers may want to 

know. E.g. opening hours or your shop address. 
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 Make it easy for customers to contact you – do you want them to visit your 

website, phone or email you, or come into your store? 

 If you include your prices, make sure they are easy to find and remember. 

 Ensure that all contact details, product information and prices are up to date 

and accurate. 

 Use simple and direct language with everyday words that are easy to 

understand. 

 Tell your customers how you can help them with their needs or wants. 

 Make your unique selling proposition clear. 

 Tailor your message, style and format to your target audience. 

Вправа 3.8. (варіант методики А). 

Ситуація: Global language in administrative management. 

Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа на завершення 

поданого зразка мовлення та створення власних діалогів за заданою темою за 

допомогою наданої комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція:  1) when people negotiate, they talk in order to reach an agreement 

that is mutually advantageous. Examples of this are customer-supplier negotiations and 

wage negotiations. People often negotiate to settle disputes as well. Examples of this 

kind of negotiation are contract negotiations and labour negotiations. Complete the 

dialogue with the appropriate words and word combinations from the table; 2) use this 

example dialogue to create your own one about salary and work contract negotiations. 

Вправа 3.8. (варіант методики Б). 

Ситуація: Feeling undervalued at work. 

Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації та 

допоміжної професійної лексики. 
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Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you work in a small  company. You have done your job 

perfectly and succeeded in completing a very important project. You feel undervalued 

because you have no bonuses for the project. You decided to talk to administrative 

manager to make him/her acknowledge your results and give you a reward. Student B: 

you are the administrative manager of the company. You don’t know about the results 

of work of your subordinate. Find out what happened and help him/her if possible. Both 

students A, B: use the vocabulary to build your dialogue and to come to the common 

solution of the problem. 

 
talented staff – талановиті працівники 

dissatisfaction – невдоволення 

to move (up) the career ladder – мати кар’єрне зростання  

to be complacent – бути вдоволеним 

potential of the employee – потенціал працівника 

to remain competitive – залишатися конкурентоспроможним  

judgment – судження 

suitability – відповідність 

to recognize a problem – розпізнавати проблему 

to be related to – мати відношення до чогось 

Вправа 3.9. (варіант методики А). 

Ситуація: Discussing the features of a perfect manager. 

Тема: Leadership styles in administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа на обробку наданої 

інформації та створення власних діалогів за заданою темою за допомогою певної 

комунікативної ситуації. 
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Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: 1) read the descriptions of 6 leadership styles; 2) on the basis of the 

given information in a form of a dialogue discuss what features are the best from each 

description of  behaviour of a perfect manager. 

 
Here are the six leadership styles among the managers, as well as a brief analysis 

of the effects of each style on the corporate climate: (з роздаткового матеріалу для 

студентів). 

1. The pacesetting 
leader  

 

 expects only good work from team;  
 works best when the staff is highly motivated and 

qualified;  
 demands results at once. 

2. The authoritative 
leader  

 

 sees the main and final goals; 
 leaves actions up to every definite person; 
 helps to find a fresh vision  
 inspires spirit and enthusiasm. 

3. The affiliative 
leader  

 

 works to create a feeling of belonging to the 
organization;  

 helps to cope with stress; 
 must not be used alone, because of lack of direction. 

4. The coaching 
leader  

 

 helps people to find the future aims; 
 works best when the manager wants to help team 

members; 
 is not effective when team members don’t want to learn 

and get new skills. 

5. The coercive 
leader 

 demands immediate feedback; 
  “Do what I say”;  
 is very effective in times of great crisis; 
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  can also help control a problem team member. 

6. The democratic 
leader 

 

 builds communication with the help of involvement; 
 importance of the opinion of workers; 
 is effective when the leader is uncertain and needs new 

ideas; 
 the best choice in situation of emergency. 

Вправа 3.9. (варіант методики Б).  

Ситуація: Working extra hours. 

Тема: Staff: employers and employees. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа на обробку наданої 

інформації та створення власних діалогів за заданою темою за допомогою певної 

комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you’ve just started to work on a new workplace. Your 

manager demands from you to stay after work and do extra tasks. You like your new job 

but don’t like the situation with late hours. Explain that it is inappropriate for you to 

stay after work. Give some proves that you will be able to do the same amount of work 

at working hours. Student B: you are the manager of the department. You want your 

staff work effectively and don’t agree with the position of your subordinate.  Both 

students A, B: build your conversation in a form of dialogue using the given vocabulary 

for help. Try to find a solution of the problem.         

 
to work long hours – працювати понаднормово 

amount of working hours – кількість робочих годин 

to have a negative impact on – мати негативний вплив на 
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work-life balance – баланс між роботою і особистим життям 

to benefit from – мати користь від 

additional training – додаткове навчання 

to regret – шкодувати про щось 

to have serious consequences – мати серйозні наслідки 

termination of employment – припинення роботи 

complete confidence – абсолютна упевненість 

Вправа 3.10. (спільна для обох варіантів методики). 

Ситуація: Taking over a leadership of workers. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа на обробку наданої 

інформації та створення власних діалогів за заданою темою за допомогою певної 

комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі допоміжного 

матеріалу у рамках зазначеної комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you are an administrative manager and you came from the 

outside to take over a leadership of an existing team, so you have to work out the main 

rules of work and time management with an executive manager. Student B: you are an 

executive manager and you have been working in the company for 5 years and you have 

to coordinate the rules with a new administrative manager. Build your conversation in a 

form of dialogue using the given tables for help (з роздаткового матеріалу для 

студентів). 
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Таким чином, комплекс вправ для формування у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в діалогічному мовленні базується на основі визначених етапів навчання: 

підготовчого, основного та підсумкового (завершального), послідовності 

виконання вправ якого слід обов’язково дотримуватися. 

Oтже, у цьому підрозділі визначено зміст пoнять «cистема впрaв», 

«кoмплекс вправ», вимoги до системи та комплексу вправ, а також створено 

комплекс вправ для формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності за допомогою діалогу-розпитування. 

На основі розробленого комплексу вправ буде запропонована відповідна 

модель організації навчання діалогу-розпитування майбутніх фахівців у галузі 

адміністративного менеджменту, якій присвячено наступний підрозділ. 

 

2.4. Модель формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців у галузі 

адміністративного менеджменту 

Створення моделі організації навчального процесу професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування менеджерів з адміністративної діяльності на 

основі розробленого комплексу вправ є важливим завданням, що виникає у 

процесі підготовки відповідної методики навчання.  

Моделювання педагогічної діяльності сприяє систематичності в організації 

процесу навчання [248, с. 9]. Використання моделі навчання дає можливість 

прогнозувати розвиток навчального процесу, орієнтує на досягнення найвищих 

результату навчання, забезпечує розуміння і ефективне використання нових 

технологій, розвиває загальне бачення вирішення комплексних проблем, є 

основним фактором покращення якості підготовки фахівців галузі 

адміністративного менеджменту. 

У перекладі з грецької мови «метод» – це шлях проведення дослідження чи 

організації пізнання, спосіб практичного й теоретичного осягнення дійсності [49, 

с. 277]. Створення моделі організації навчального процесу – загальноприйнятий 
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теоретичний метод дослідження, під час якого вивчається не сам об’єкт пізнання, 

а його аналог у вигляді моделі, але результат дослідження переноситься з моделі 

на об’єкт [49, с. 290]. Це один з методів пізнання і перетворення світу, який дістав 

загальне розповсюдження з розвитком науки і зумовив створення нових видів 

моделей, що розвивають нові функції самого методу, де модель – це система, 

дослідження котрої служить засобом для отримання інформації про будь-яку іншу 

систему. 

Методична модель навчання – це індивідуальне тлумачення у навчальному 

процесі методу навчання з урахуванням певних цілей та умов роботи.  

Poзроблення мoделі  – мeтод пiзнавальної й упрaвлінської дiяльності, який 

дoзволяє aдекватно i цiлісно вiдобразити в мoдельних уявлeннях сутнiсть, 

нaйважливіші якoсті і компоненти комплексу (у нашому випадку – навчання 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування), одержати інформацію про її минулий, 

теперішній і майбутній стaн, мoжливості та умoви побудови, функцioнування і 

розвитку [248, с. 10–11]. 

Мета цього підрозділу – розробка моделі організації навчального процесу з 

метою реалізації комплексу вправ для майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності за допомогою англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування.  Зокрема, побудова моделі організації процесу навчання діалогу-

розпитування майбутніх фахівців у галузі адміністративного менеджменту 

залежить від низки складових: мети, об’єкту, суб’єктів та засобів навчання, 

очікуваного результату навчання, дисципліни, в межах якої реалізується модель, 

етапів організації навчального процесу в умовах аудиторної та позааудиторної 

навчальної діяльності студентів.  Звернемося більш детально до кожної із 

зазначених складових.  

Мета навчання – практичне засвоєння знань, оволодіння уміннями і 

навичками, необхідними для ведення англомовного професійно орієнтованого 

діалогу. Об’єкт навчання – процес формування у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності англомовної комунікативної компетентності у 
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говорінні на основі діалогу-розпитування. Суб’єктами навчання виступають 

студенти 4 курсу спеціальності «Адміністративний менеджмент». Зaсобом 

навчання є спеціально створений нами комплекс вправ для формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. 

Oчікуваний результат навчання – сформованість англомовної професійно 

орієнтованої компетентності у ПОДМ на основі діалогу-розпитування. Модель 

створюється у межах навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування». Модель формування професійно орієнтованої компетентності у 

діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності (рис. 

2.3) ґрунтується на таких методичних принципах як: принцип професійно 

орієнтованого формування навичок діалогічного мовлення, принцип навчання 

через моделювання комунікативних ситуацій спілкування (див. підрозділ 2.1) та 

принцип навчання на основі ділової гри (технології ситуативного моделювання). 

Звернемося до кожного з виділених принципів. Під професійно-орієнтованим 

навчанням іноземної мови розуміємо  навчання, яке в центрі уваги ставить 

потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на  особливості 

майбутньої професії, спеціальності [143, с. 46–48].  

Цей підхід передбачає не лише оволодіння професійно орієнтованою 

іноземною мовою, а й розвиток особистісних якостей студентів, знанням 

культури країни мови, що вивчається та отримання певних знань, навичок та 

вмінь, які будуть необхідні у майбутній професійній діяльності. Практичною 

метою навчання ПОДМ є досягненні студентами 4 курсу рівня іншомовної 

професійно-орієнтованої комунікативної компетентності, який надасть їм 

можливість користуватися іноземною мовою у своїй майбутній професійній 

діяльності на рівні загальноприйнятих міжнародних стандартів. Розглянемо 

реалізацію моделі навчання майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування у рамках 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу [143, с. 4]. 
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Рис. 2.3. Модель організації навчання англомовного ПОДР майбутніх 
менеджерів з адміністративної діяльності 
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професійно 
орієнтованого 
діалогічного 

мовлення 

прогнозування 

вибору 

дискурсивності 

комбінування 

конструювання 

Комплекс вправ для формування АПОК  
в ПОДМ на основі ДР 

 

Критерії відбору змісту 
НМ: 

 методичні 
 психологічні 
 дидактичні 

Особливості ПОДМ: 
 еліптичність 
 клішованість 
 правильність 
 наявність «готових 

мовленнєвих одиниць» 

Варіант 
методики А 
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Мета навчання: практична, виховна, розвивальна та професійно орієнтована 

Очікуваний результат: сформована АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД 
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Освітньо-професійна програма є державним документом, у якому 

визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки [248, с. 17]. У процесі роботи 

над розробкою моделі навчання нами було проаналізовано робочі програми з 

іноземної мови для навчання майбутніх менеджерів з АД Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» [225], Львівського державного університету внутрішніх справ [227], 

Міжрегіональної академії управління персоналом [13], Дніпродзержинського 

державного технічного університету [121] і Таврійського державного 

агротехнічного університету [66].  

Експериментальну частину дослідження проведено в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Згідно з розподілом годин освітньо-професійної програми на 4 

курсі, аудиторна робота студента складає 54 години (курс розрахований на один 

семестр), з них на практичні заняття відведено 36 годин, а самостійна робота 

становить 18 годин. 

Кредитний модуль  –  інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з 

урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів 

(відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних 

форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години 

навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи студента за 

тиждень) [248, с. 17]. 

Кредитний модуль «Англійська мова професійного спрямування» 

відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

Особливістю її вивчення є професійно орієнтований характер та забезпеченість 

міждисциплінарними зв’язками, що знаходить своє відображення в навчальних 

цілях та змісті навчання [205]. Метою викладання та вивчення кредитного модуля 

«Англійська мова професійного спрямування» на 4 курсі є формування 

іншомовної комунікативної компетентності в обсязі, необхідному для 
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професійного ситуативного спілкування відповідно до норм і культурних 

традицій фахівців певної сфери.  

Кредитний модуль «Англійська мова професійного спрямування» (див. 

табл. 2.4) розрахована на досягнення рівня володіння мовою В2, який є 

стандартом для ступеня бакалавра. На цьому рівні є відповідні вимоги до: 

Аудіювання: 

- сприймання інформації зі спеціальності в ході проведення дискусій, 

обговорень, семінарів тощо;  

- утримання інформації у пам’яті, об’єднати фактів задля отримання 

загального уявлення про питання; 

- розуміння цілей та основної задачі повідомлення; 

- можливість обговорення питань загальноосвітньої та професійної 

тематики; 

- розуміння намірів того, хто говорить;  

- визначення точки зору того, хто говорить. 

Говоріння (діалогічне мовлення): 

- обмін фаховою інформацією; 

- володіння функціональними типами діалогу, зокрема тими, що найчастіше 

використовуються в професійній сфері; 

- залучення партнера-співрозмовника до спільної професійної діяльності; 

- прохання пояснення незрозумілої інформації; 

- спонукання співрозмовника до надання докладної інформації; 

- вміння чітко пояснювати свою позицію щодо актуальних тем у 

професійному середовищі з наведенням відповідних пояснень та аргументів; 

- надання коментарів щодо поглядів колег; 

- вміння задавати влучні, конкретні питання; 

- вміння швидко відповідати на питання; 

- проведення телефонних розмов на професійні теми; 

- підтримання й завершення розмови; 

- виконання широкої низки мовленнєвих функцій і реагування на них. 
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Таблиця 2.4 
Опис кредитного модуля формування АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з АД 
 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Загальні 
показники 

Характеристика 
кредитного модуля 

 
Галузь знань: 

1801 Специфічні категорії 
 (шифр і назва) 

Назва дисципліни, 
до якої належить 

кредитний модуль: 
«Іноземна мова 
професійного 
спрямування» 

 

Форма навчання: 
денна 

(денна/заочна) 

Напрям підготовки: 
8.18010018 

«Адміністративний 
менеджмент» 

 (шифр і назва) 

 

Кількість кредитів: 
ECTS 

1,5 
 

Статус кредитного 
модуля: 

нормативний 
(нормативний або за вибором 

ВНЗ/студентів) 

Спеціальність: 
«Публічне управління та 

адміністрування» 
 
 

Кількість  
розділів: __1_ 

Цикл, до якого належить 
кредитний модуль: 

гуманітарний та 
суспільно-економічний 

Спеціалізація: 
«Менеджмент і бізнес-

адміністрування»  
(назва) 

 
 

Індивідуальне  
завдання: 

____(на вибір)_____ 
(вид) 

Рік підготовки: 
2017-2018 
Семестр:  

І 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 
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Продовження таблиці 2.4 

 Загальна кількість 
годин: 

  54 год.  

Практичні (семінарські): 
36 год. 

Тижневих годин 
аудиторних – 2 

СРС – 1  
 

Самостійна робота: 
18 год., 

у тому числі на 
виконання 

індивідуального 
завдання 

3 год. 
Вид та форма 

семестрового контролю: 
залік, І семестр 

(екзамен/залік/диф.залік/усний/письмо

вий/ 

тестування тощо)  

 
У таблиці 2.5  надано розподіл академічних годин у відповідності із 

кредитними модулями і темами, які вивчаються. 

Таблиця 2.5 

Розподіл навчальних годин з дисципліни  

«Іноземна мова професійного спрямування» 

Семестр/ 

кредитний 

модуль 

Тематичний розподіл 

 

Кількість годин 

Аудиторна 

робота 

(АР) 

Самостійна  

робота 

(СРС) 

 

1/1 

 

 

 

 

1. Вступне заняття. Entry test. 

 

2 

 

0.7 
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Продовження таблиці 2.5 

 

2. Multinational business and 

administrative management. 

2 0.7 

3. Business travel as the way of 

establishing relationship in administrative 

management. 

2 0.7 

4. Socializing in business environment of 

administrative manager. 

2 0.7 

5. The role of organization in 

administrative management: structure and 

development. 

2 0.7 

6. The way of promotion services and 

goods in administrative management. 

2 0.7 

7. Money in the sphere of administrative 

management. 

2 0.7 

8. Презентація з теми. 2 0.7 

9. Human resource management as a part 

of administrative management. 

2 0.7 

10. Negotiating and business ethics. 2 0.7 

11. Leadership styles in administrative 

management. 

2 0.7 

12. Competition as an efficient tool in the 

world of administrative management. 

2 0.7 

13. Staff: employers and employees. 2 0.7 

14. Global language in administrative 

management. 

  

 

 

2 0.7 
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Продовження таблиці 2.5 

 

15. Time management skills. 2 0.7 

16. Being the perfect administrative 

manager: reality or myth? 

2 0.7 

17. Virtual revolution in administrative 

management environment. 

2 0.7 

18. Final lesson. Credit.  2  6 

Всього за семестр: 54 36 18 

 

Отже, змістовий модуль навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» включає 1 кредитний модуль – загалом 15 тем (див. 

підрозділ 2.1), що втілюються послідовно в три етапи навчання:  підготовчий, 

основний та підсумковий. Розглянемо більш детально кожен із них.  

Розроблений нами комплекс вправ включає у себе 1 змістовий модуль, до 

якого входять 15 тем (див. підрозділ 2.1), що втілюються послідовно в три етапи 

навчання:  підготовчий, основний та підсумковий. Звернемося більш детально до 

кожного з них. 

Підготовчий етап передбачає активізацію попередніх знань студентів про 

типові комунікативні ситуації менеджерів з адміністративної діяльності та 

комунікативні наміри в професійно орієнтованому діалогічному мовленні. 

Основна мета вправ етапу – тренування у студентів навичок реплікування, тобто 

швидко й адекватно реагувати на подану репліку співрозмовника, продукувати 

власну ініціативну репліку [143].  

Під реплікою розуміємо вислів одного з учасників діалогу, який є реакцією 

на дії або висловлювання співрозмовника. Це переважно умовно-комунікативні 

рецептивно-репродуктивні вправи. 

Цей етап є важливим, адже перш за все зі студентами слід провести 

тренувальну роботу, яка має на меті ознайомити їх зі стандартною лексикою, що 
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вживається у сфері спілкування фахівців адміністративного менеджменту (кліше, 

лексичний мінімум).  

Кліше – це зворот, що легко відтворюється в певних ситуаціях і контекстах, 

зберігає свою семантику і виразність, відповідає психічним стереотипам 

національного світобачення, через легкість до відтворення сприяє автоматизації 

мовлення, пришвидшує процес комунікації, економить час і зусилля мовців, але 

втрачає свіжість мовотворення [64, с. 231].  

Лексичний мінімум – це словниковий запас, що складається з активного 

(слова, якими необхідно послуговуватися в усному мовленні для вираження 

власних думок) та пасивного, або рецептивного (слова, які слід розуміти у процесі 

читання і слухання іншомовних слів, речень, текстів) [108].  

Отже, ще до виконання вправ слід провести підготовчу роботу по 

ознайомленню із стандартною професійною лексикою, що буде необхідним у 

подальшому професійно орієнтованому спілкуванні.  

Основний етап включає дві підгрупи вправ: вправи із опанування різними 

видами діалогічних єдностей та вправи із опанування мінідіалогом. Вправи 

першої підгрупи основного етапу призначені для навчання студентів 

використовувати певні види діалогічних єдностей, притаманні діалогу-

розпитуванню: 

питання        відповідь 

повідомлення        питання 

питання        відповідь        повідомлення 

повідомлення        повідомлення 

повідомлення        відповідь-повідомлення       додаткове повідомлення 

[143].  

Кожен студент повинен вміти вільно користуватися як реактивними, так і 

ініціативними репліками. Вправи першої підгрупи основного етапу є умовно-

комунікативними рецептивно-репродуктивними. Це можуть бути підстановчі 

вправи, вправи типу «питання-відповідь», вправи по обміну окремими репліками. 
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Етап має на меті навчити студентів самостійно використовувати різні види 

діалогічних єдностей. Під діалогічною єдністю розуміємо одиницю мовлення, яка 

є базовою для навчання. Тобто, діалогічна єдність – це базова функціональна 

одиниця діалогічного мовлення, сукупність двох-трьох реплік співрозмовників, у 

яких реалізується одна комунікативна функція, наприклад: запитати про щось – 

відповісти на запитання, запропонувати щось – відмовитися (або погодитися), 

ствердити щось – погодитися (не погодитися) із твердженням та ін. Прикладами 

діалогічних єдностей можуть бути такі: 

- What about accepting their proposal? 

- I don’t think it is reasonable. 

На цьому етапі вправи для опрацювання мовного та мовленнєвого матеріалу 

проводяться на основі синтезованих діалогів. Підгрупи вправ відрізняються 

середнім рівнем змістової та мовної складності з використанням обмеженого, 

ретельно підібраного мовного та мовленнєвого матеріалу. 

Підсумковий (завершальний) етап передбачає створення власних діалогів 

різних функціональних типів у межах певної комунікативної ситуації на основі 

запропонованих ролей [143].  

Вправи підсумкового етапу мають на меті навчити студентів створювати 

власні діалоги згідно з певною навчальною комунікативною ситуацією (див. 

пірозділ 2.1) на рівні програмних вимог до студентів 4 курсу спеціальності 

«Адміністративний менеджмент». Це переважно рецептивно-продуктивні 

комунікативні вправи.  

Ми пропонуємо студентам різні комунікативні ситуації, даючи зразок 

виконання вправи у формі аудіозапису чи схеми побудови діалогу. Якщо 

прикладом виконання вправи виступає діалог-зразок, то над його створенням 

працюють усі студенти групи, що вже є своєрідним тренуванням, підготовкою до 

власне виконання завдання.  

Отже, як бачимо, створення студентами власних діалогів згідно з 

навчальними комунікативними ситуаціями вимагає ретельної поетапної  
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підготовки та попередньої роботи по оволодінню різними видами діалогічних 

єдностей та мінідіалогами.  

Таблиця 2.6 

Організація формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в ПОДМ майбутніх менеджерів з АД на 4 курсі   

 

Етапи № 

заняття 

Мета заняття Вправи Час 

АР СР 

П
ід

го
то

вч
ий

 е
та

п 
  

Перше 
заняття 

Вступне заняття. Написання 
вступного тесту. Entry test. 
 

Письмовий 
тест 

2 0,7 

Друге 
заняття 

Повідомлення знань про 
професійно орієнтований діалог-
розпитування та типові ситуації 
його вживання у професійному 
спілкуванні менеджерів з 
адміністративної діяльності. 
Актуалізація понять «іншомовне 
професійно орієнтоване 
діалогічне мовлення», «типова 
комунікативна ситуація», 
«комунікативний намір». 
Засвоєння предметних знань і 
термінології за темою: 
“Multinational business and 
administrative management”. 

Вправи 1, 2  
 

2 0,7 

Третє 
заняття 

Встановлення значень невідомих 
лексичних одиниць. Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “Business travel as the 
way of establishing relationship in 
administrative management”. 

Вправи 3, 4  2 0,7 

Четверте 
заняття 

Формування навичок визначення 
та розв’язання проблем із теми: 
“Socializing in business 
environment of administrative 
manager”. Тренування навичок 
реплікування 
 

Вправи 5, 
10  

2 0,7 
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Продовження таблиці 2.6 

 

 

П’яте 
заняття 
 

Розвиток уміння аналізу зразків 
професійно орієнтованого  
 

Вправа 6  2 0,7 

 діалогічного мовлення та 
формування реплік типу 
«питання-відповідь» із теми: “ 
“The role of organization in 
administrative management: 
structure and development”. 

   

 Шосте 
заняття 

Тренування навичок 
розпізнавання найважливіших 
елементів зразків професійно 
орієнтованого діалогічного 
мовлення та формування логічно 
завершених реплік. Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “The way of promotion 
services and goods in 
administrative management”. 

Вправи 6, 8, 
9  

2 0,7 

О
сн

ов
ни

й 
ет

ап
 

Перше 
заняття 

Актуалізація понять «діалогічна 
єдність», «мінідіалог». Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “Money in the sphere of 
administrative management”. 

Вправи 1, 2  2 0,7 

Друге 
заняття 

Презентація із теми. Power Point 
presentation 

Виступи із 
презентація
ми 

2 0,7 

Третє 
заняття 

Встановлення значень невідомих 
лексичних одиниць. Формування 
навичок побудови різних видів 
діалогічних єдностей, 
притаманних діалогу-
розпитуванню. Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “Human resource 
management as a part of 
administrative management”. 
 
 

Вправи 2, 4  2 0,7 
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Продовження таблиці 2.6 

 

Четверте 
заняття 

Тренування навичок створення 
власних реплік за допомогою 
поданого зразку за заданою 
темою. Засвоєння предметних  
знань і термінології за темою: 
“Negotiation and business ethics”. 
 

Вправи 3, 5  2 0,7 

П’яте 
заняття 

Тренування навичок створення 
власних мінідіалогів за 
допомогою поданого зразку за 
заданою темою. Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “Leadership styles in 
administrative management”. 
 

Вправи 7, 8  2 0,7 

Шосте 
заняття 

Тренування навичок створення 
власних мінідіалогів на основі 
поданих типів реплік та 
комунікативної ситуації. 
Засвоєння предметних знань і 
термінології за темою: 
“Competition as an efficient tool in 
the world of administrative 
management”. 
 

Вправи 9, 
10  

2 0,7 

П
ід

су
мк

ов
ий

 е
та

п 
  

Перше 
заняття 

Актуалізація поняття 
«професійно орієнтований 
діалог-розпитування». Засвоєння 
предметних знань і термінології 
за темою: “Staff: employers and 
employees”. Розвиток умінь 
продукувати аргументоване, 
логічно завершене 
висловлювання. 
 
 
 
 
 
 
 

Вправи 1, 3 2 0,7 
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Продовження таблиці 2.6 

 

Друге 
заняття 

Встановлення значень невідомих 
лексичних одиниць. Формування 
навичок побудови власних 
діалогів та засвоєння предметних 
знань і термінології за темою:  
“Global language in administrative 
management”. 

Вправи 2, 4  2 0,7 
   

Третє 
заняття 

Розвиток вмінь користуватися 
вербальними опорами під час 
професійно орієнтованого 
діалогічного мовлення.  
Формування навичок побудови 
власних діалогів за допомогою  
запропонованої схеми 
допоміжних висловлювань та 
засвоєння предметних знань і 
термінології за темою: “Time 
management skills”. 

Вправи 5, 6  2 0,7 

Четверте 
заняття 

Тренування умінь розв’язання 
проблемних ситуацій в 
іншомовному професійно 
орієнтованому спілкуванні. 
Засвоєння предметних знань і 
термінології за темою: “Being the 
perfect administrative manager: 
reality or myth?” 

Вправи 7,8  2 0,7 

П’яте 
заняття 

Вдосконалення умінь вести 
професійно орієнтований діалог-
розпитування. Тренування умінь 
та навичок створювати власні 
діалоги на основі допоміжного 
матеріалу у рамках зазначеної 
комунікативної ситуації. 
Засвоєння предметних знань і 
термінології за темою: “Virtual 
revolution in administrative 
management environment”. 

Вправи 9, 
10  

2 0,7 

Шосте 
заняття 

Останнє заняття. Залік.  
Final lesson. Credit 

Складання 
заліку 

2 6 

Всього годин за семестр: 54 36 18 
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Таким чином, у цьому підрозділі розроблено модель організації навчального 

процесу з метою реалізації комплексу вправ для майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності за допомогою англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування.  Визначено, що побудова моделі організації 

процесу навчання діалогу-розпитування майбутніх фахівців у галузі 

адміністративного менеджменту залежить від низки складових: мети, об’єкту, 

суб’єктів та засобів навчання, очікуваного результату навчання, дисципліни, в 

межах якої реалізується модель, етапів організації навчального процесу в умовах 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності студентів.   

Для запровадження до навчального процесу ЗВО України поданої моделі 

необхідно експериментально перевірити й підтвердити її ефективність, тому 

розділ ІІІ нашого дослідження присвячений розгляду організації експерименту та 

інтерпретації його результатів. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Проведено дослідження особливостей методики формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності.  

Розглянуто питання змісту навчання АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з 

АД, що включає два аспекти – предметний і процесуальний, та визначено зміст 

навчання на основі технології ситуативного моделювання.  

Обґрунтувано критерії відбору навчального матеріалу для формування 

АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД – методичні, психологічні та дидактичні, 

та обрано цикл із 15 тем з навчальним матеріалом, що відповідає темам та 

ситуаціям, зазначеним у програмних документах і навчальних планах підготовки  

менеджерів з АД. Окрім того, надано послідовний план побудови дій з відбору 

НМ для формування АПОК в ПОДМ.  

У роботі уточнено зміст поняття «професійно орієнтована комунікативно-

мовленнєва ситуація», розроблено схеми професійно орієнтованого діалогу-

розпитування у відповідності до професійно орієнтованих ситуацій, в яких 
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опиняються менеджери з АД. Виділено одиницю відбору та організації матеріалу 

і представлено послідовний план дій з відбору НМ для формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД. 

Розмежовано зміст понять «метод навчання» і «технологія навчання», 

визначено особливості технології ситуативного моделювання – оптимальної 

технології навчання для формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД. 

Окреслено загальні риси інтерактивних методів навчання, їх основі прийоми 

та особливості, а також укладено правила організації інтерактивного навчання 

майбутніх менеджерів з АД. 

Деталізовано визначення понятть «система вправ» і «комплекс вправ», а 

також вимоги до системи та комплексу вправ. На основі описаних етапів навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування: підготовчого, 

основного та підсумкового (завершального), представлено теоретично 

обґрунтований комплекс вправ для формування у майбутніх менеджерів з АД 

АПОК в ДМ.  

Підготовчий етап передбачає активізацію попередніх знань студентів про 

типові комунікативні ситуації менеджерів з адміністративної діяльності та 

комунікативні наміри в професійно орієнтованому діалогічному мовленні.  

Основний етап включає дві підгрупи вправ: вправи по опануванню різними 

видами діалогічних єдностей та вправи по опануванню мінідіалогом.  

Підсумковий (завершальний) етап має на меті створення власних діалогів 

різних функціональних типів у межах певної комунікативної ситуації.  

У проведеному дослідженні розроблено модель організації навчання з 

метою реалізації комплексу вправ для майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності за допомогою англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування.   

Побудова моделі організації процесу навчання діалогу-розпитування 

майбутніх фахівців у галузі адміністративного менеджменту залежить від низки 

складових: мети, об’єкту, суб’єктів та засобів навчання, очікуваного результату 

навчання, дисципліни, в межах якої реалізується модель, етапів організації 
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навчального процесу в умовах аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності студентів. 

Модель навчання майбутніх менеджерів з АД англомовного професійно 

орієнтованого ДР передбачає реалізацію розробленого комплексу вправ, а також 

враховує специфіку організації процесу навчання англійської мови студентів 

спеціальності «Адміністративний менеджмент». 

Запропонована нами модель має бути реалізована у контексті кредитно-

модульної системи навчання у ЗВО, яка передбачає поєднання модульних 

технологій і залікових одиниць (залікових кредитів).  
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА  

ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ 

МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

У ГАЛУЗІ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

3.1. Підготовка та проведення експериментального навчання 

Ми погоджуємося із визначенням П. Б. Гурвича та під методичним 

експериментом розуміємо спільну діяльність учасників експерименту та 

експериментатора, що організована для вирішення окремої методичної проблеми. 

Характерними ознаками методичного експерименту є: 1) обмеженість у часі; 2) 

наявність визначеної гіпотези; 3) розроблення плану й організаційної структури, 

що відповідають визначеним гіпотезам; 4) ізольоване врахування методичного 

впливу досліджуваного фактора; 5) вимірювання вихідного та підсумкового стану 

відповідних проблемі дослідження знань, навичок і вмінь за критеріями, які 

відповідають специфіці проблеми й цілям експерименту [57, с. 39–40]. 

У процесі підготовки, організації і проведення експерименту ми керувалися 

головними положеннями теорії методичного експерименту, обґрунтованих у 

дослідженнях В. А. Артемова [7], В. П. Беспалька [15], В. А. Бухбіндера [31], 

М. В. Ляховицького [134], В. М. Шейко [273] та ін. 

Метою цього підрозділу є перевірка ефективності розробленої у 

попередньому розділі методики формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК 

в ДМ за допомогою ДР і доцільності впровадження її у навчальний процес, що 

вимагає проведення методичного експерименту. Вважаємо за необхідне 

сформулювати гіпотезу експерименту, визначити варійовані та неварійовані 

умови дослідження, а також критерії для оцінювання рівня сформованості АПОК 

в ДМ майбутніх менеджерів з АД. 

Організація та проведення експерименту здійснювалися нами згідно з 

наступними фазами проведення методичного експерименту: організація 
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експерименту, яка включає визначення задач експерименту, розробку гіпотези, 

підготовку навчальних матеріалів, відбір учасників експерименту; реалізація 

експерименту – проведення передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, експериментального навчання; констатація та 

інтерпретація експерименту – обробка отриманих результатів, формулювання 

висновків, аналіз отриманих даних [133, с. 167]. 

Теоретичні положення вирішення проблеми формування у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні, викладені в перших двох розділах 

дослідження, надали нам змогу сформулювати гіпотезу методичного 

експерименту: високого рівня сформованості АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД можна досягти за умови поетапної організації навчання на 

основі розробленого комплексу вправ за умови додавання до нього групи вправ на 

ситуативне моделювання, а також спеціально відібраного матеріалу, з 

визначенням оптимальної моделі навчання АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з 

АД. 

Метою експериментального дослідження стала перевірка сформульованої 

гіпотези, а саме ефективності розробленої методики формування у майбутніх 

менеджерів з АД АПОК в ДМ, зокрема доцільності використання створеного 

нами комплексу вправ. 

Сформульована гіпотеза перевірялася в ході експериментального 

дослідження, яке проводилося з вересня по грудень 2017 – 2018 навчального року 

в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» на факультеті соціології і права. 

Експериментальним навчанням було охоплено 60 студентів за напрямом 

підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» (з 2015 р. – фахівців 

спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування: шифр спеціальності – 

28, галузь знань – Публічне управління та адміністрування) 4 курсу та 

виокремлено їх у чотири експериментальні групи (ЕГ). 

На основі поставленої мети нами були визначені наступні завдання:  
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1) обґрунтувати критерії оцінювання вмінь студентів вести англомовний 

професійно орієнтований діалог-розпитування; 

2) підготувати матеріали для перевірки рівня сформованості у студентів 

АПОК в ДМ; 

3) провести передекспериментальний зріз для визначення рівня 

сформованості АПОК в ДМ;  

4) провести експериментальне навчання на основі розробленого комплексу 

вправ;  

5) провести післяекспериментальний зріз для визначення підсумкового 

рівня сформованості у студентів АПОК в ДМ;  

6) інтерпретувати результати експериментального навчання. 

Вищезгадані завдання зумовили структуру експерименту. Основні етапи 

експерименту та їхній зміст висвітлено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1  
Структура експерименту з формування АПОК в ДМ  

майбутніх менеджерів з АД 

Етап 
експерименту 

Мета етапу Час 
проведення 

Кількість 
годин 

Усний перед-
експериментальний 
зріз  

Визначення рівня сформованості 
АПОК в ДМ, навичок і вмінь 
діалогічного англійського  
професійно орієнтованого 
мовлення 

05.09.2017 – 
06.09.2017 
 

2 

Експериментальне 
навчання  
 

Реалізація розробленої методики 
навчання АПОК в ДМ майбутніх 
менеджерів з АД із 
використанням інтерактивної 
технології ситуативного 
моделювання та діалогу-
розпитування  

07.09.2017 – 
22.12.2017 

14 

Усний після-
експериментальний 
зріз  

Визначення досягнутого рівня 
сформованості АПОК а ДМ, 
умінь ведення англомовного 
професійно орієнтованого ДР 

26.12.2017 – 
27.12.2017 
 

2 
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За класифікацією П. Б. Гурвича, експеримент був базовим, горизонтально-

вертикальним, природним, відкритим односерійним методичним експериментом 

[56, с. 26 – 32]. Вертикальний характер експерименту дав змогу зробити висновок 

про загальну ефективність розробленої методики, а горизонтальний – перевірити 

ефективність двох способів організації навчання. Природність експерименту 

полягає у тому, що експериментальне навчання проводилося як інтегроване в 

загальний навчальний процес у межах часу, виділеного на формування 

компетентності в професійно орієнтованому діалогічному мовленні. Учасниками 

експерименту були всі студенти експериментальних груп. Відкритість 

експерименту передбачала можливі зміни навчального матеріалу, відсоткового 

співвідношення різних груп вправ, спрямованих на формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності. 

Експериментальне дослідження передбачало такі неварійовані умови: 

тривалість експериментального навчання, експериментатор, кількість студентів; 

завдання перед- і післяекспериментальних зрізів та експериментального навчання; 

сумарна кількість аудиторних і позааудиторних годин на опрацювання 

розробленого комплексу вправ; критерії оцінювання рівня сформованості АПОК в 

ДМ. 

Варійованою умовою було співвідношення кількості вправ для формування 

англомовної професійно орієнтовної компетентності в діалогічному мовленні на 

основі діалогу-розпитування, адаптованих до технології ситуативного 

моделювання.   

Було запропоновано два варіанти організації процесу навчання 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. Варіантом А 

передбачалося використання моделі, яка ґрунтується на комплексі вправ, що 

включає три етапи для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності та навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування – підготовчий, основний і завершальний. Варіантом Б перевірялася 

ефективність запропонованої нами моделі навчання, яка також ґрунтується на 
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комплексі вправ, що включає три етапи для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності та навчання англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування – підготовчий, основний і завершальний, але у кожному із 

запропонованих етапів будуть лише вправи, де використана технологія 

ситуативного моделювання. 

Для визначення вихідного, а також досягнутого рівнів сформованості АПОК 

в ДМ майбутніх менеджерів з АД було необхідно провести 

передекспериментальний та післяекспериментальний зрізи першої та другої 

моделі експериментального навчання, результати яких оцінювалися за певними 

критеріями. При визначенні критеріїв оцінювання, ми спиралися на роботи 

дослідників, які займалися розробкою критеріїв оцінювання іншомовних навичок 

і вмінь в усному мовленні, а саме: Н. Андерхіл [348], K. Бейлі [282], 

Н. Ф. Бориско [26], В. А. Бухбіндер [31], Н. В.Скляренко [235], В. В. Черниш 

[266], та ін. 

Таким чином, для досягнення мети ми відібрали такі критерії для 

оцінювання рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД: 

відповідність змісту висловлювання професійно орієнтованій комунікативній 

ситуації, інформативність, ініціативність, обсяг висловлювань та відносна 

правильність мовлення. 

Розглянемо особливості кожного з критеріїв, а також керівні принципи, за 

якими нараховувалися бали, більш детально.  

Важливим є уміння формувати висловлювання, зміст якого відповідає 

заданій професійно орієнтованій комунікативній ситуації ділового спілкування, 

що дозволяє ефективно встановлювати і підтримувати контакт під час діалогу-

розпитування; робити запит або повідомляти певну інформацію; спонукати 

співрозмовника до мовленнєвої діяльності; висловлювати свою точку зору і 

спонукати співрозмовника до відповідної реакції; вміти пояснити власну точку 

зору і запропонувати співрозмовнику висловити свою; сформувати на основі 

отриманих знань, умінь і навичок власне ставлення до проблемних професійних 

завдань [247, с. 156]. 
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Крім того, при оцінюванні рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з АД важливу роль відіграє уміння будувати репліки діалогу-

розпитування, у яких висловлення має бути певною розгорнутою інформативною 

відповіддю на окреме питання, змістовним викладенням своєї позиції стосовно 

проблеми, що озвучена в питанні, а не просто особистим міркуванням [220]. 

Так як для ведення діалогу-розпитування необхідним є уміння 

цілеспрямовано запитувати інформацію в односторонньому порядку,  суттєвим є 

такий критерій оцінювання рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності як ініціативність. 

Ініціативність передбачає вимірювання кількості та частоти ініціативних 

реплік, які активізують процес спілкування. Ініціативність передбачає уміння 

починати діалог-розпитування – уміти продукувати ініціативні репліки, першому 

звернутися до співрозмовника, обираючи відповідні засоби спілкування.  Обсяг 

висловлювань – кількість реплік, їхня повнота та завершеність. При оцінюванні 

обсягу професійно орієнтованого діалогу-розпитування слід керуватися 

співвідношенням обсягу сказаного студентом до норми, яка задається 

комунікативною ситуацією. Відносна правильність мовлення – передбачає 

оцінювання фонетичного, лексичного й граматичного оформлення висловлювань. 

Для ефективного та об’єктивного оцінювання діалогічного мовлення студентів 

необхідно визначити кількість балів по кожному з критеріїв оцінювання. 

Таблиця 3.2 

Розподіл балів за критеріями оцінювання 

умінь професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

№ Критерій Розподіл балів 

1 

 

Відповідність 

змісту 

висловлювання 

5 – висловлювання студента повністю відповідає 

ПОКС; 
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Продовження таблиці 3.2 

 професійно 

орієнтованій 

комунікативній 

ситуації (ПОКС) 

4 – висловлювання відповідає ПОКС, але має певні 

неточності; 

3 – висловлювання частково відповідає ПОКС; 

2 – висловлювання лише в деяких аспектах відповідає 

ПОКС; 

1 – висловлювання майже не відповідає ПОКС. 

2 Інформативність  5 – висловлювання студента є повністю 

інформативним, містить усю необхідну інформацію; 

4 – висловлювання є інформативним, але має деякі 

недоліки у доказовості певних позицій; 

3 – висловлювання є частково інформативним; 

2 – висловлювання є інформативним лише в деяких 

аспектах; 

1 – висловлювання майже не інформативне.  

3 Ініціативність 5 – студент виявляє високий рівень ініціативи у 

продукуванні висловлювань та обміні репліками із 

співрозмовником;  

4 – студент виявляє належний рівень ініціативи в обміні 

репліками із співрозмовником, але має незначні 

труднощі із продукуванням висловлювань; 

3 – студент виявляє достатній рівень ініціативи в обміні 

репліками із співрозмовником, але має суттєві 

труднощі із продукуванням висловлювань;  

2 – студент виявляє низький рівень ініціативи у 

продукуванні висловлювань та обміні репліками із 

співрозмовником;  

1 – студент виявляє дуже низький рівень ініціативи у 

продукуванні висловлювань. 
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Продовження таблиці 3.2 

4 Обсяг 

висловлювань 

5 – обсяг висловлювання повністю розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення;  

4 – обсяг висловлювання майже повністю розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення, але є певні 

неточності та недоліки у висловлюваннях; 

3 – обсяг висловлювання здебільшого розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення, але деякі репліки 

відрізняються значною незавершеністю;  

2 – обсяг висловлювання майже не розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення, більшість 

висловлювань відрізняються незавершеністю; 

1 – обсяг висловлювання взагалі не розкриває 

запропоновану комунікативну ситуацію професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення, висловлювання 

відрізняються незавершеністю. 

5 Відносна 

правильність 

мовлення 

5 – студент демонструє високий рівень фонетичного, 

лексичного і граматичного оформлення висловлювань; 

4 – студент виявляє належний рівень фонетичного, 

лексичного і граматичного оформлення висловлювань, 

але має незначні труднощі із продукуванням реплік; 

3 – студент виявляє достатній рівень фонетичного, 

лексичного і граматичного оформлення висловлювань;  

2 – студент виявляє низький рівень фонетичного, 

лексичного і граматичного оформлення висловлювань; 
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 Продовження таблиці 3.2 

  1 – студент виявляє дуже низький рівень фонетичного, 

лексичного і граматичного оформлення висловлювань. 

Отже, максимальна кількість балів, яку студент міг отримати, становила 25 

балів (5 критеріїв максимум по 5 балів).  

        Таким чином, у підрозділі було розглянуто процедуру організації 

методичного експерименту, а саме: визначено мету експериментального  

дослідження, сформульовано гіпотезу, визначено варійовані та неварійовані 

умови дослідження і розроблено критерії оцінювання рівня сформованості 

англомовного професійно орієнтованого мовлення та ведення англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування. У наступному підрозділі 

перейдемо до опису етапів реалізації експерименту та інтерпретації його 

результатів. 

 

3.2. Організація, аналіз та інтерпретація отриманих результатів 

експериментального дослідження 

Розроблена нами методика формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності потребує перевірки її ефективності. Опис організації, 

проведення методичного експерименту, а також інтерпретація отриманих 

результатів є метою цього підрозділу.  

Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики проходила 

у чотирьох групах четвертого курсу (усього – 60 студентів) напряму підготовки 

1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент» (з 2015 р. – фахівців спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування: шифр спеціальності – 28, галузь знань – Публічне управління та 

адміністрування) Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017 – 2018 навчальному році. 
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В основу підготовки, організації та проведення експериментального 

навчання покладені основні положення теорії методичного експерименту, 

розробленої І. П. Биковою [17], В. А. Бухбіндером [32], П. Б. Гурвичем [56], 

М. В. Ляховицьким [133]. 

Експериментальне навчання у групах проводилося за двома варіантами 

методики. У двох перших експериментальних групах (ЕГ 1 та ЕГ 2) навчання 

проводилося за варіантом А методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні, а у двох наступних групах 

(ЕГ 2 та ЕГ 3) – за варіантом методики Б, вказані моделі яких описані у підрозділі 

2.3 нашого дослідження.  

Експериментальне навчання складалося з 18 аудиторних занять та 9 годин 

самостійної роботи та проходило як один змістовий модуль з дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова). 

Експериментальна перевірка ефективності запропонованої нами методики є 

складним процесом, що відповідає теорії М.В. Ляховицького щодо проведення 

таких досліджень [133]. 

Нами була обрана структура проведення експерименту, який складається з 

чотирьох етапів: передекспериментального письмового опитування студентів, 

передекспериментального зрізу, власне експериментального навчання та 

післяекспериментального зрізу, а успішність виконання завдань оцінювалася в 

балах за визначеними нами раніше критеріями (див. підрозділ 3.1).  

Виконання завдань перед- та післяекспериментальних зрізів  проводилися в 

однакових умовах ― в умовах аудиторної роботи для забезпечення об’єктивності 

результатів зрізів. 

Вихідний рівень сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні визначався за формулою В. П. Беспалька 

для підрахунку «коефіцієнта навченості»: K=A / N, де A ― кількість балів за 

правильне виконання завдання, N ― максимально можлива кількість балів за 

завдання [15]. При цьому зауважимо, що виконання запропонованих завдань 

вважалося задовільним, якщо «коефіцієнт навченості» становив не менше 0,7.  
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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 (відповідність змісту 

висловлювання професійно орієнтованій комунікативній ситуації, 

інформативність, ініціативність, обсяг висловлювань та відносна правильність 

мовлення). 

Перед початком експериментального навчання було проведено 

передекспериментальний зріз (див. додаток Г1). У таблиці 3.3. представлені 

середні показники передекспериментального зрізу. 

Таблиця 3.3 

Середні показники передекспериментального зрізу для визначення 

рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні 

Індекс  

групи 

Середній показник коефіцієнту навченості за результатами 

передекспериментального зрізу 

ЕГ-1 0,67 

ЕГ-2  0,63 

ЕГ-3 0,65 

ЕГ-4 0,64 

 

Як видно з табл. 3.3, рівень сформованості англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні не є достатнім, а  отримані 

результати дозволяють стверджувати, що рівень сформованості необхідних 

навичок та розвитку вмінь в усіх групах є приблизно однаковим. 

Аналіз результатів передекспериментального зрізу дозволив дійти висновків, 

що рівень сформованості навичок та розвитку вмінь професійно орієнтованого 

діалогічного спілкування є недостатнім. 
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Основними поміченими недоліками були такі: 

1. Низький рівень розвитку умінь формування змісту висловлювання 

відповідно заданій професійно орієнтованій комунікативній ситуації. 

2. Незначне використання професійної лексики. 

3. Недостатньо високий рівень ініціативності висловлювань. 

3. Недостатня сформованість психофізіологічних механізмів (недостатньо 

розвинене уміння швидко реагувати на репліку співрозмовника, на зміну теми 

спілкування тощо). 

Детальніше результати представлені в таблиці 3.4, а повну інформацію щодо 

передекспериментального зрізу висвітлено в додатку Д.  

Таблиця 3.4 

Середні результати передекспериментального зрізу  

за визначеними критеріями 

Ін
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 г
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ЕГ-1 2,8 3,13 3,67 3,73 3,73 
ЕГ-2 2,87 2,60 3,40 3,40 3,40 
ЕГ-3 3,47 2,67 3,20 3,60 3,60 
ЕГ-4 2,67 2,60 3,53 3,47 3,47 
 Максимальні бали за критеріями 

5 5 5 5 5 
 

Отже, результати проведеного передекспериментального зрізу 

допомогли виявити труднощі, з якими зіткнулися студенти під час виконання 

відповідних завдань, і підтвердили необхідність застосування спеціально 

розробленого комплексу вправ (варіанти А і Б методики) як засобу 
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формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні. 

Наступним етапом було проведення експериментального навчання, під 

час якого було перевірено ефективність розробленого комплексу вправ та 

порівняно два варіанти методики навчання. ЕГ-1 та ЕГ-2 навчалися за звичайною 

методикою (варіант методики А), а ЕГ-3 та ЕГ-4 навчалися за методикою, що 

передбачала переважання вправ на ситуативне моделювання (варіант методики Б). 

Після експериментального навчання було проведено 

післяекспериментальний зріз (див. додаток Ж) з метою перевірки досягнутого 

рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні. Аналіз результатів післяекспериментального зрізу 

показав, що студенти усіх чотирьох груп (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 та ЕГ-4) мають кращі 

показники рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні та досягли коефіцієнта навченості, 

вищого за достатній 0,7 (див. додатки З, З. 1, З. 2, З. 3, З. 4). Проте, приріст по усім 

критеріям, а також середній показник коефіцієнту навченості за результатами 

післяекспериментального зрізу вищий у ЕГ-3 та ЕГ-4, що навчалися за варіантом 

методики Б, що прослідковуєтеся у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5  
Середні показники перед- та післяекспериментального зрізів для 

визначення рівня сформованості англомовної професійно 
орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

 
Індекс 
групи 

Середній показник 
коефіцієнту навченості за 

результатами передекспери-
ментального зрізу 

 
Середній показник коефіцієнту 

навченості за результатами після-
експериментального зрізу 

 
П

ри
рі

ст
 

ЕГ-1 0,67 0,82 0,15 

ЕГ-2 
 

0,63 
 

0,81 0,17 
ЕГ-3 0,65 0,88 0,23 
ЕГ-4 0,64 0,90 0,26 
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Отже, дані, наведені у таблиці, демонструють значний приріст коефіцієнту 

навченості по всім критеріям. Проаналізуємо прирости по окремим критеріям.  

Найбільший приріст спостерігається за критеріями «відповідність змісту 

висловлювання професійно орієнтованій комунікативній ситуації» та 

«інформативність» завдяки включенню до комплеку вправ у варіанті методики Б 

вправ на ситуативне моделювання.  

Як бачимо, застосування варіанту методики Б в ЕГ-3 та ЕГ-4, що включав 

вправи на ситуативне моделювання, призвело до значного приросту рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, що 

прослідковуєтся у таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 
 

Показники післяекспериментального зрізу в ЕГ-1, ЕГ-2 та ЕГ-3, ЕГ-4  
за критеріями 
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ЕГ-1 2,8 4,2 3,13 4,07 3,67 3,93 3,73 4,20 3,73 4,20 
ЕГ-2 2,87 3,87 2,60 3,53 3,40 4,00 3,40 4,47 3,40 4,47 
ЕГ-3 3,47 4,73 2,67 3,93 3,20 4,33 3,60 4,67 3,60 4,67 
ЕГ-4 2,67 4,47 2,60 4,27 3,53 4,47 3,47 4,60 3,47 4,60 
МКБ 

25 
Максимальні бали за критеріями 

5 5 5 5 5 
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Умовні позначення до табл. 3.4 : КНД – коефіцієнт навченості до 

експериментального навчання; КНП – коефіцієнт навченості після 

експериментального навчання; МКБ – максимальна кількість балів 

Отже, як бачимо, аналіз результатів методичного експерименту дозволив 

дійти висновку, що доповнення комплексу вправ за варіантом методики А (ЕГ-1 та 

ЕГ-2) додаванням вправ на ситуативне моделювання (варіант методики Б, ЕГ-3 та 

ЕГ-4) сприяло підвищенню рівня сформованості англомовної професійно 

орієнтованої компетентності  в діалогічному мовленні.  

Студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 досягли найвищого рівня навченості за формулою 

В. П. Беспалька [15, с. 52–69], що свідчить про найвищу ефективність комплексу 

вправ із додаванням вправ на ситуативне моделювання (варіант методики Б) та 

доцільність його впровадження у навчальний процес. 

Як бачимо з табл. 3.4, є суттєва різниця між середніми коефіцієнтами 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні в ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4. А отже, виникає необхідність 

перевірити за допомогою методів математичної обробки даних результати 

методичного експерименту. 

Для перевірки достовірності отриманих результатів використаємо 

багатофункціональний статистичний критерій 	휑∗ кутове перетворення Фішера. 

Цей критерій оцінює достовірність відмінностей між відсотковими частками двох 

вибірок, у яких зареєстровано ефект, і полягає в перетворенні відсоткових часток 

на величини центрального кута, який вимірюється в радіанах [226]. Більшій 

відсотковій частці відповідає більший кут – 휑 , а меншій частці – менший 휑 . 

 Використання кутового перетворення Фішера уможливило оцінювання двох 

вибірок (відповідно до експериментальних груп ЕГ-1,2 та ЕГ-3,4). Для 

використання цього критерію необхідно сформулювати дві статистичні гіпотези 

Н  та 	Н :  
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Н : частка студентів, що навчалися за варіантом методики А (ЕГ-1,2) і 

досягли ефекту, не більша, ніж в групах, що навчалися за варіантом методики Б, із 

переважанням вправ на ситуативне моделювання (ЕГ- 3,4). 

	Н : частка студентів, що навчалися за варіантом методики Б (ЕГ-3,4) із 

переважанням вправ на ситуативне моделювання і досягли ефекту, більша, ніж 

частка студентів, що навчалися за варіантом методики А (ЕГ-1,2). 

Зазначимо, що відношення не лінійні, а кути розраховуються за формулою: 

휑 = 2 ∗ arcsin	( 푃), де Р – відсоткова частка, виражена у долях одиниці.  

При збільшенні відмінностей між кутами 휑 	та		휑  та збільшенні 

чисельності вибірок, значення критерію буде збільшуватись. Чим більше 휑∗, тим 

ймовірніше, що відмінності між вибірками достовірні.  

Надамо опис перевірки достовірності отриманих даних відповідно до 

сформульованої раніше гіпотези експерименту. Для нас важливо, який із варіантів 

методики (варіант методики А – не передбачені вправи на ситуативне 

моделювання) чи варіант методики Б (передбачені вправи на ситуативне 

моделювання), є ефективнішим.  

Критерієм для розподілу учасників експерименту на тих, у кого «є ефект» 

(коефіцієнт навченості 0,7 і вище) і тих, у кого «немає ефекту» (коефіцієнт 

навченості нижче 0,7) будуть результати перед- та післяекспериментального 

зрізів.  

Долю студентів, у кого «є ефект», перетворюємо на відсоткові частки. 

Визначаємо величини кутів 휑 	та		휑  за формулою: 휑 = 2 ∗ arcsin	( 푃). 

Емпіричне значення обчислюємо за наступною формулою:  

휑емп.∗ = (휑 − 휑 ) ∗	 ∗ ,  де: 

휑 – кут більшої відсоткової частки; 

휑  – кут меншої відсоткової частки; 

n1   – кількість спостережень в ЕГ-1, 2 (вибірка 1); 

n2   – кількість спостережень в ЕГ-3, 4 (вибірка 2). 
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Для визначення критерію 휑∗надаємо таблицю з необхідними даними 

(таблиця 3.7).  

Таблиця 3.7 

Таблиця підрахунку 흋∗ з метою визначення більш ефективного 

комплексу вправ 

Методика Індекс групи «є ефект» «немає ефекту» 

кількість 

студентів 

% 휑 кількість 

студентів 

% 휑 

Варіант 

А (без 

вправ на 

СМ) 

ЕГ-1, ЕГ-2 25 83% 1,96 5 17% 0,84 

Варіант Б 

(із 

вправами 

на СМ) 

ЕГ-3, ЕГ-4 30 100% 3,14 0 0 0 

 

Умовні позначення до табл. 3.5 : СМ – ситуативне моделювання; % - 

відсоткова частка студентів 

Підрахуємо емпіричне значення 휑емп.∗  за формулою: 

휑емп.∗ = (3,14 − 1,96) ∗	
30 ∗ 30
30 + 30

= 4,57 

Це значення, відповідно до загальноприйнятих рівнів статистичної 

значимості 1,64 ≤ φ*емп ≤ 2,31, є меншим за критичне: 

φ*емп > φ*кр 

Результат потрапив у зону значущості, а це свідчить про те, що гіпотеза Н  

відкидається, а гіпотеза Н  підтверджується.  

Частка осіб, у яких проявляється достатній приріст рівня коефіцієнта 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в ЕГ-3 та 
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ЕГ-4 перевищує частку ЕГ-1 та ЕГ-2 за результатами експериментального 

навчання. 

Таким чином, на основі отриманих результатів варіант Б запропонованої 

методики організації навчання із розробленим комплексом вправ ми вважаємо 

ефективнішим у формуванні англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні і кращим у досягненні поставлених 

цілей. 

Отже, у цьому підрозділі була перевірена ефективність методики 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. Описано 

організацію, проведення методичного експерименту, а також інтерпретовано 

отримані результати. Було визначено, що студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 досягли 

найвищого рівня навченості за формулою В. П. Беспалька [15, с. 52–69], що 

свідчить про найвищу ефективність комплексу вправ із додаванням вправ на 

ситуативне моделювання (варіант методики Б) та доцільність його впровадження 

у навчальний процес. 

У наступному підрозділі перейдемо до окреслення методичних рекомендацій 

щодо ефективного застосування запропонованої методики формування АПОК в 

ДМ за допомогою ДР. 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх фахівців у галузі 

адміністративного менеджменту 

Доцільно організовувати процес формування у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в діалогічному мовленні за допомогою діалогу-розпитування з четвертого року 

навчання, оскільки саме на цьому етапі навчання діалогічне мовлення має на меті 

розвивати вміння професійного спілкування. Студенти мають володіти 

діалогічним мовленням на відповідні професійні теми, вміти обґрунтувати свою 

позицію та надати необхідну інформацію. А отже, вважаємо доцільною 
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реалізацію розробленої методики на освітньому рівні «Бакалавр» з врахуванням 

методичних та дидактичних принципів функціонування кредитно-модульної 

системи.  

Метою цього підрозділу є створення методичних рекомендацій для 

викладачів ЗВО України для ефективного впровадження запропонованої 

методики формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні, адже для усвідомлення оптимальних шляхів використання 

розробленої методики необхідно внести пояснення та побажання з організації 

навчального процесу. 

Отже, цільовою групою нашої методики є майбутні менеджери з 

адміністративної діяльності третього року навчання (напрям підготовки 1801 

«Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент»).  

Розроблена методика формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

за допомогою ДР реалізується в межах навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування». Вона узгоджується з темами, які опрацьовуються на 

практичних заняттях з англійської мови: “Multinational business and cultures”, 

“Business travel as the way of establishing relationship with clients”, “Socializing in 

business environment”, “Organization: structure and development”, “Advertising as the 

way of promotion services and goods”, “Money in the sphere of management”,  

“Human resource management”, “Negotiating and business ethics”, “Leadership styles 

in management”, “Competition in business world”, “Staff: employers and employees”, 

“Global language”, “Time management skills”,  “Dream job: reality or myth?”, “Virtual 

revolution in work environment”. 

З метою впровадження методики формування АПОК в ДМ пропонується 

використовувати розроблену модель організації навчання, розраховану на один 

семестр четвертого курсу, а точніше на аудиторну та позааудиторну роботу 

студентів упродовж 54 годин (див. підрозділ 2.3), що є оптимальним для розвитку 

умінь ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. 
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Орієнтований розподіл годин згідно з нашою моделлю навчання представлений у 

підрозділі 2.4. 

При необхідності розроблена модель організації навчання англомовного 

професійно орієнтованого діалогічного мовлення може бути адаптована до змісту 

навчальних модулів, а також різних умов навчання у закладах вищої освіти 

України. Однак, не зважаючи на це, пропонуємо загальний алгоритм діяльності 

викладача для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності 

в ДМ: 1) обрати комунікативну ситуацію для відтворення; 2) підготувати 

інформацію, яка буде необхідна для ситуативного моделювання та доречно 

представити її; 3) провести інструктаж-тренування перед моделюванням; 5) 

підготувати короткий огляд з теми для надання підсумків [344]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Рис. 3.1. Структура заняття із використанням ситуативного моделювання 

Крім того, викладачу слід пам’ятати, що застосування ситуативного 
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спілкування (див. підрозділ 2.1) та принцип навчання на основі ділової гри 

(технології ситуативного моделювання) (детальніше див. підрозділ 2.3). 

Відбір змісту навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення 

здійснюється з врахуванням принципу необхідності та достатності змісту для 

реалізації цілей навчання, принципу доступності та посильності змісту в цілому та 

окремих його частин, принципу відповідності змісту навчання віковим інтересам, 

комунікативним потребам та інтелектуальному рівню майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності.  

Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

відбувається на спеціально відібраному навчальному матеріалі. Навчальні 

аудіотексти для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності слід відбирати за наступними критеріями: доступності та 

посильності для використання; новизни та мотиваційної цінності; автентичності; 

відповідності віковим особливостям студентів, їхньому життєвому досвіду та 

професійним потребам; тематичності; виховної цінності; жанрової та 

типологічної різноманітності; тривалості звучання [271, с. 152]. 

Слід використовувати різні види аудіозаписів, представлених освітньо-

професійною та соціально-культурною сферами. Тексти для формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності мають містити 

інформативну та пізнавальну цінність, бути доступними для студентів третього 

курсу в мовному та змістовому відношеннях, представлені автентичними 

навчальними матеріалами, пов’язані з тематикою навчального курсу, створювати 

можливості для формування смислових установок для дій та вчинків майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності, відповідати нормам вимови сучасної 

англійської мови. Тривалість звучання аудіозапису повинна становити 5-8 хвилин 

залежно від жанру та складності при наявності 5-10% незнайомих слів [271, 

с. 153]. 

Також слід відзначити критерії, якими ми користувалися для відбору 

друкованих навчальних текстів (детальніше див. підрозділ 2.1), а саме: методичні 
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(автентичність, врахування професійної та соціокультурної спрямованості 

навчання, включення студентів у міжкультурне спілкування, забезпечення 

діяльнісного характеру навчання, творчо-інноваційна складова, тематичність, 

ситуативність, пізнавальна цінність, новизна, доступність, забезпечення 

поєднання різних форм роботи,  створення умов для самостійної роботи студенів), 

психологічні (відповідність віковим особливостям, відповідність інтересам та 

особливостям сприйняття студенів) та дидактичні  (виховна цінність, значущість 

матеріалу для формування і розвитку особистості,  посилення мотивації в 

організації навчального процесу, відповідність рівня складності мовній підготовці 

студентів, відповідність навчального матеріалу стану сучасних наукових знань, 

достатність матеріалу, створення в особистості цілісного уявлення про предмет 

вивчення, перспективність з точки зору розвитку науки і практики, інформативна 

вагомість, забезпечення поетапності в оволодінні матеріалом). Крім того, важливо 

враховувати кількісний критерій – обсяг навчального матеріалу.  

Для успішної організації навчального процесу з формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні за допомогою 

діалогу-розпитування необхідно дотримуватися визначених нами раніше етапів 

формування цієї компетентності (див. підрозділ 2.3): підготовчого, основного і 

підсумкового (завершального).  

Перед проведенням експериментального навчання було передбачено 

опитування студентів з метою визначення наявного рівня володіння англомовною 

професійно орієнтованою компетентністю, зокрема діалогом-розпитуванням.  

Нами було проведено анкетування студентів, що включало 10 питань (див. 

додаток К. 1). Під час роботи з анкетою студенти індивідуально відповідали на 

запитання, а потім обговорювали найпоширеніші труднощі, що можуть виникати 

під час англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування, та шляхи 

їх подолання в залежності від комунікативних ситуацій.  

Також у студентів була можливість оцінити свій рівень вмінь надавати 

необхідну для співрозмовника інформацію під час ведення англомовного 
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професійно орієнтованого діалогу-розпитування та визначити рівень вмінь 

швидко, у стресовій ситуації, реагувати на репліки співрозмовника. 

Отже, після проведення анкетування у студентів сформувалося власне 

уявлення про свій рівень володіння англомовним професійно орієнтованим 

діалогічним мовленням, зокрема, діалогом-розпитуванням. На цей етап доцільно 

виділити 1/8 часу аудиторного заняття – 15 хвилин.  

Наступним етапом формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності є підготовчий.  

Вправи цього етапу повинні активізувати у студентів вміння реплікування, 

тобто швидко і адекватно реагувати на почуту репліку, а також продукувати 

власну. Вправи 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 підготовчого етапу варіанту А не 

передбачають використання технології ситуативного моделювання (Варіант 1 

методики формування англомовної професійно орієнтованої компетентності та 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування).  

Наведемо приклад вправи цього етапу варіанту методики А. 

Вправа 1.1.  

Ситуація: Discussion of the problem of needed skills to be a qualified manager. 

Тема: Being the perfect administrative manager: reality or myth? 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для 

відпрацювання уміння розпізнавання реплік висловлювань та тренування ПОДМ.  

Мета: розвивати уміння розпізнавати під час аудіювання висловлювання, 

притаманні сфері працівників адміністративного менеджменту; заповнення 

пропущеної інформації. 

Інструкція.  listen  to the dialogue paying attention to words and word 

combinations from professional vocabulary. Student A: ask short questions about what 

it means to be a good manager. Student B: summarize the information in short and 

explain to your partner what it means to be a good manager. What skills does it take? 
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Як бачимо, метою цієї вправи є навчання під час аудіювання розпізнавати 

висловлювання, притаманні сфері працівників адміністративного менеджменту, а 

також заповнення пропущеної інформації. 

Виконуючи дану вправу, студенти навчаються, прослуховуючи аудіозапис, 

звертати увагу на основну тему запису та ключову професійну лексику, яка у 

подальшому знадобиться їм для формування власних питань/відповідей та 

підтримки діалогу на професійно орієнтовані теми. 

У тих же вправах підготовчого етапу варіанту 2 використана технологія 

ситуативного моделювання (Варіант Б методики формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності та навчання англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування).  

Наведемо приклад вправи цього етапу варіанту методики Б [143].  

Вправа 1.1.  

Ситуація: Promotion business to foreign companies using social networks. 

Тема: Virtual revolution in administrative management environment. 

Вид: умовно-комунікативна рецептивно-репродуктивна вправа для розвитку 

навичок вживання професійної лексики та створення власних реплік за заданою 

темою. 

Мета: розвивати навички користуватися професійною лексикою та 

продукувати власні висловлювання на основі отиманого матеріалу. 

Інструкція: both students A, B: read the text, paying attention to the underlined 

words. Student A: you are the administrative manager of advertising company. You 

want to promote your business to companies abroad. Ask questions about the usage of 

social networks in developing business. Student B: you are the IT specialist of the 

company. Give full answers to the questions using information and vocabulary from the 

text. 

 
to promote: to encourage people to like, buy, use, do, or support something; 
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to interact with: act in such a way as to have an effect on each other, 

communicate or be involved directly; 

application platform: is a framework of services that application programs rely 

on for standard operations; 

drawback: a feature that renders something less acceptable; a disadvantage or 

problem; 

identity: the fact of being who or what a person or thing is; 

to install: place or fix (equipment or machinery) in position ready for use; 

scammer: someone who makes money using illegal methods, especially by 

tricking people; 

malware: computer software that is designed to damage the way a 

computer works;   

update: to make something more modern or suitable for use now 

by adding new information or changing its design; 

to sign up: to agree to become involved in an organized activity. 

Виконуючи цю вправу, студенти навчаються, прослуховуючи аудіозапис, не 

тільки звертати увагу на основну тему запису та ключову професійну лексику, яка 

у подальшому знадобиться їм для формування власних питань/відповідей та 

підтримки діалогу на професійно орієнтовані теми, але й моделювати майбутні 

професійні ситуації, обираючи одну із запропонованих ролей (student A, student 

B), що буде корисним у майбутній професійній діяльності. 

На наступному етапі формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності – основному –  передбачені рецептивно-продуктивні вправи, в 

яких можливе використання опор. У цих вправах ми використовували аудіо- та 

відеозаписи, де, прослухавши зразок, студенти створювали власні мінідіалоги 

згідно з отриманими завданнями [143].  

Основний етап передбачає виконання 2 підгруп вправ: 

1) вправ на опанування різними видами діалогічних єдностей; 

2) вправ на опанування мінідіалогами. 
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Упродовж навчання та виконання вправ першої підгрупи на опанування 

різними видами діалогічних єдностей студенти повинні були навчитися вживати 

різні види діалогічних єдностей, притаманних діалогу-розпитуванню.  

Друга підгрупа вправ основного етапу – вправи на побудову мінідіалогів. 

Мета цієї підгрупи вправ – навчити студентів 4 курсу спеціальності 

адміністративний менеджмент об’єднувати засвоєні ними діалогічні єдності у 

мінідіалоги згідно з запропонованими їм навчальними комунікативними 

ситуаціями. Для цієї групи вправ можуть бути використані вербальні опори: 

мінідіалог – підстановча таблиця; структурно-мовленнєва схема мінідіалогу та 

функціональна схема [143].  

Вправи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 основного етапу не передбачають використання 

технології ситуативного моделювання (Варіант А методики формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності та навчання англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування) [143].  

Наведемо приклад вправи на опанування різними видами діалогічних 

єдностей варіанту методики А [143].  

Вправа 2.3.  

Ситуація: First day at work. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

реплік за заданою темою за допомогою поданого зразку.  

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі 

прослуханого зразку та запропонованих діалогічних єдностей. Вправа на 

створення власних висловлювань із вживанням професійної лексики. 

Інструкція: 1) listen  to the conversation paying attention to the structure; 

2) build your own micro-dialogues using structure: 

Question – answer – question + giving additional information – response to the 

given information –gratitude for the given information – saying good-bye 
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Example: 

Lisa: Hi Tammy, what department do you work in?  

Tammy: Hi! I’m in the sales department.  

Lisa: Do you think you’ll like the new position?  

Tammy: Hopefully. The first day is always a bit overwhelming, but I think I’m 

going to like the work. Speaking of work, I guess I better get back to my office.  

Lisa: OK, we’ll see you later.  

John: Nice meeting you.  

Tammy: Bye. 

Представимо приклад вправи на опанування різними видами діалогічних 

єдностей варіанту методики Б з елементами ситуативного моделювання.  

Вправа 2.3.  

Ситуація: Visiting a seminar. 

Тема: Global language in administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

мінідіалогів. 

Мета: розвивати вміння створювати власні мінідіалоги на основі поданої 

комунікативної ситуації та допоміжної інформації.  

Інструкція:  listen  and watch  the video: “Conversation skills of 

successful socializing”. Student A: you are an administrative manager in a tourist 

company and you were directed to the central office for a seminar. You visited the 

seminar and want to discuss the matter with your colleague. Student B: you are the 

colleague and you have some questions for the administrative manager about the 

seminar. Both students A, B: Use the given information about conversation skills for 

making your questions/answers. 

 
in a friendly manner – по-дружньому 

to benefit from – отримати користь 
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to suppose – передбачати, вважати 

a common question – звичайне питання 

response – відповідь 

the preferable response – бажана відповідь  

to continue a conversation – продовжувати розмову/підтримувати розмову; 

to come across – зустрітися з 

prior to – перед 

to turn a question around – поставити зустрічне питання 

Останніми були передбачені вправи підсумкового (завершального) етапу. 

За допомогою вправ підсумкового етупу ми маємо на меті навчити студентів 

створювати власні діалоги згідно з певною навчальною комунікативною 

ситуацією (див. підрозділ 2.1.) на рівні програмних вимог до студентів 4 курсу 

спеціальності адміністративний менеджмент. Це рецептивно-продуктивні 

комунікативні вправи [143].  

Ми пропонуємо студентам різні комунікативні ситуації, даючи їм зразок 

виконання вправи у формі аудіо-/відеозапису чи схеми побудови діалогу. Якщо 

прикладом виконання вправи виступає діалог-зразок, то над його створенням 

працюють усі студенти групи, що вже є своєрідним тренуванням, підготовкою до 

власне виконання завдання. Створення студентами власних діалогів згідно з 

навчальними комунікативними ситуаціями вимагає ретельної поетапної 

підготовки та попередньої роботи по оволодінню різними видами діалогічних 

єдностей та мінідіалогами.  

Вправи 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9 підсумкового (завершального) етапу не 

передбачають використання технології ситуативного моделювання (Варіант А 

методики формування англомовної професійно орієнтованої компетентності та 

навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування). 

Наведемо приклад вправи цього етапу без використання технології 

ситуативного моделювання. 

Вправа 3.1.  

Ситуація: Communication: formal and informal business English. 
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Тема: Negotiating and business ethics. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою поданого зразку. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги на основі 

запропонованого матеріалу. 

Інструкція: 1) listen  to the dialogue 1 paying attention to unknown 

words/phrases; 2) try to guess the meaning of the words/phrases; 3) listen  to the 

dialogue 2 and find the equivalents to jargon business English words/expressions; 4) 

paying attention to the given additional vocabulary, build your own dialogues using 

both forms of formal and informal business English. 

 
facetime (noun) – time together 

to dialogue (verb) –  to speak 

to ping (verb) – to contact someone 

pushback (noun) – to object to, complain about 

synergies (noun) – combinations in efforts that improve something 

value chain (noun) – the group of processes that provide something positive 

value proposition (noun) – the improvement idea 

seamlessly (adverb) – flowing smoothly 

to integrate (verb) – to include in a process 

win-win (noun, also used as an adjective) – successful outcome for everyone 

involved 

ramp-up (noun, also used as a verb) – time it takes to do something 

roll-out (noun, also used as a verb) – time it takes to do something 

C-level (adjective) – upper management, directors 

to dial-in (verb) – time it takes to do something 

end-to-end (adjective) – complete 

time-frame (noun) – amount of time needed 
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to map out (verb) – to plan  

deliverables (noun) – specific improvements or products to be made 

to leverage (verb) – to take advantage of something 

heads-up (noun) – notice of something 

performance management (noun) – way of managing someone [143].  

У варіанті методики Б усі вправи включають елементи ситуативного 

моделювання. Наведемо приклад однієї з таких вправ.  

Вправа 3.1.  

Ситуація: Arguing for the position of administrative manager. 

Тема: Human resource management as a part of administrative management. 

Вид: комунікативна рецептивно-продуктивна вправа для створення власних 

діалогів за заданою темою за допомогою наданої комунікативної ситуації. 

Мета: розвивати вміння створювати власні діалоги у рамках зазначеної 

комунікативної ситуації. 

Інструкція: student A: you are human resources (HR) manager and you conduct 

an interview with a candidate for a position of administrative manager. You don’t like 

the candidate and try to finish the meeting as soon as possible. You want to persuade the 

person that the position doesn’t suit him/her. Student B: you are the candidate and you 

really want to get the job. Try to present your best qualifications and skills. Show HR 

your enthusiasm and motivation. Try to persuade the HR that the position is perfect for 

you. 

На завершальному етапі заняття студентам пропонується оцінити свої 

вміння вести англомовний професійно орієнтований діалог-розпитування та 

визначити шляхи їх вдосконалення. Оцінювання умінь вести англомовний 

професійно орієнтований діалог-розпитування доцільно проводити за допомогою 

розроблених критеріальних шкал, які дозволяють оцінити рівень сформованості 

умінь за різними критеріями. Серед критеріїв оцінювання рівня сформованості 

умінь вести дебати виділяємо наступні: «відповідність змісту висловлювання 

професійно орієнтованій комунікативній ситуації», «аргументованість», 
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«ініціативність», «обсяг висловлювання», «відносна правильність мовлення» 

(детальніше див. підрозділ 3.1).  

Отже, виділимо ряд рекомендацій для викладачів, які вони можуть 

використовувати для формування іншомовної професійно орієнтованої 

компетентності під час навчання студентів спеціальності «Адміністративний 

менеджмент». Викладачу слід: 

1) на кожному занятті реалізовувати навчальний процес з тренування 

діалогічного мовлення; 

2) вчити майбутніх менеджерів з АД робити висновки щодо власних 

досягнень у вивченні діалогічного мовлення; 

3) разом зі студентами визначати успіхи та прогалини у вмінні оперувати 

різними висловлюваннями під час діалогу; 

4) використовувати належні методичні прийоми і способи їх навчання. 

В той же час, майбутні менеджери з АД під час навчання професійно 

орієнтованого діалогічного мовлення у ЗВО повинні навчитися: 

1) удосконалювати вміння ініціювати діалог для забезпечення процесу 

спілкування; 

2) логічно і послідовно презентувати нову тему діалогу; 

3) трансформувати професійно орієнтовані висловлювання відповідно до 

зміни комунікативного наміру; 

4) висловлювати власну думку з приводу найбільш вдалих і важких 

моментів організації заняття, спрямованого на формування іншомовної 

комунікативної компетентності. 

Таким чином, у підрозділі було запропоновано методичні рекомендації з 

навчання майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування, використання 

яких сприятиме ефективній організації відповідного навчання. Розроблена нами 

модель організації відповідного навчання є базовою та може бути використана 

для навчання інших груп студентів за умови дотримання методичних 

рекомендацій. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Описано результати експериментальної перевірки ефективності методики 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх фахівців у галузі адміністративного менеджменту та 

доцільності її впровадження у навчальний процес. 

Під час підготовки і організації експериментального дослідження 

сформульовано загальну гіпотезу, визначено мету і завдання методичного 

експерименту, а також представлено структуру проведення експерименту та 

особливості розподілу балів за критеріями оцінювання знань, навичок та умінь 

ПОДМ. 

Одним із завдань експерименту була перевірка ефективності двох 

розроблених варіантів (варіант А і варіант Б) моделі організації навчання, які 

відрізнялися наявністю в одній із моделей (варіант методики Б) більшої кількості 

вправ на ситуативне моделювання. Студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 досягли найвищого 

рівня навченості за формулою В. П. Беспалька, що свідчить про найбільшу 

ефективність комплексу вправ із переважною більшістю вправ на ситуативне 

моделювання (варіант методики Б) та доцільність його впровадження у 

навчальний процес. 

Також визначено критерії оцінювання рівня сформованості у студентів 

АПОК в ДМ, а саме: відповідність змісту висловлювання професійно орієнтованій 

комунікативній ситуації, інформативність, ініціативність, обсяг висловлювань та 

відносна правильність мовлення. До кожного з критеріїв розроблено 5-бальні 

шкали оцінювання. Докладно описано процес організації та проведення 

методичного експерименту, а також інтерпретовано отримані результати. 

Акуалізовано структуру проведенення експерименту, надано показники 

перед- та після експериментальних зрізів, а також перевірено ефективність 

методики формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД. 

Створено методичні рекомендації для викладачів ЗВО задля ефективного 

впровадження запропонованої методики у навчальний процес та внесено 

пояснення та побажання з їх використання у педагогічній діяльності.  
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ВИСНОВКИ 

Розвиток економічного стану України орієнтований на зміцнення 

міжнародних контактів. В наш час спостерігається підвищення ролі соціального 

замовлення на фахівців, які мають високий рівень сформованості навичок 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення, адже важливим є 

забезпечення можливості спілкування із представниками закордонних структур в 

урядовій і адміністративній сферах.  

Таким чином, високий рівень англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні, що передбачає сформованість 

відповідних спеціальних мовленнєвих знань, навичок та умінь, різко підвищує 

цінність майбутніх фахівців у галузі адміністративного менеджменту на ринку 

праці. 

У здійсненому дослідженні: 

Проведено аналіз методичних робіт, яких засвідчив зацікавленість 

проблемою формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у 

вітчизняній і зарубіжній методичних науках. Англомовна професійно орієнтована 

компетентність як важливий компонент комунікативної культури є невід’ємною 

складовою підготовки майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, адже 

найголовніша комунікація з питань співробітництва та партнерства покладена 

саме на менеджера з адміністративної діяльності, саме він повинен вести 

переговори з діловими партнерами на внутрішньому та міжнародному рівнях. 

1. Виокремлено цілі, підходи та принципи формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування та 

уточнено зміст поняття «компетентність» у сфері вживання методики викладання 

іноземних мов.  Виявлено, що основними компонентами АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД є лінгвістичний, професійний та соціокультурний. Виділено 

актуальні вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з АД, серед 

яких слід відмітити вміння орієнтуватися у непередбачуваних та складних 
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проблемних професійно орієнтованих ситуаціях, виступати представниками 

підприємства, установи, організації у вітчизняних та зарубіжних установах, 

засобах масової інформації, здійснювати зв’язки з керівниками органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із 

фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами. 

Уточнено визначення поняття «іншомовна професійно орієнтована 

комунікативна компетентність» – професійно значуща якість особистості, 

системне утворення, що забезпечує осмислення та творче використання 

іншомовної інформації в практичній адміністративній діяльності і здатність 

вільно здійснювати міжнародну діяльність під час розв’язання професійних 

проблем.  

Розглянуто міжнародні стандарти спеціальності «Адміністративний 

менеджмент», а саме положення Міжнародної Стандартної Класифікації Освіти, 

Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти та 

Міжнародної Стандартної Класифікації  Професій. Згідно з вказаними 

положеннями,  менеджер з адміністративної діяльності – це управлінець, який 

володіє нестандартним мисленням, необхідними знаннями та практичними 

навичками для впровадження та ведення адміністративного менеджменту в 

реальних життєвих умовах як в Україні, так і за кордоном.  

2. Охарактеризовано такі психологічні особливості ПОДМ як зверненість, 

інформативність, вмотивованість, ситуативність та двосторонній характер 

мовлення, і, враховуючи кожну з них, виділено ряд знань, навичок та вмінь, які 

слід формувати у майбутніх менеджерів з АД. Проаналізовано основні 

психофізіологічні особливості та механізми діалогічного мовлення, їх 

послідовність і залежність від типу діалогічних єдностей. Виокремлено загальні 

лінгвістичні особливості ПОДМ та проілюструвано їх характерними 

мовленнєвими зразками для менеджера з АД. 

Вивчено структуру, властивості та функції діалогу-розпитування як засобу 

іншомовної професійно орієнтованої комунікації, зосереджено увагу на 

важливості визначення рівня навчання та сформованості навичок професійно 
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орієнтованого ДМ студентів 4 курсу. З огляду на професійні обов’язки менеджера 

з АД виділено перелік рекомендацій для викладачів та студентів, які будуть 

необхідні у процесі формування АПОК. 

3. Встановлено, що формування АПОК майбутніх менеджерів з АД – це 

складний та багаторівневий процес, що неможливий без вивчення особливостей 

ДМ. Оптимальною технологію для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з АД 

обрано технологію ситуативного моделювання  –  технологію активного навчання 

студентів іноземній мові за допомогою моделювання ситуативних вправ. 

4. Досліджено особливості методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності та охарактеризовано складові АПОК.  Визначено, що 

зміст навчання АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД передбачає два аспекти 

– предметний і процесуальний, та, з огляду на вищезазначене, деталізовано зміст 

навчання на основі технології ситуативного моделювання. Пояснено важливість 

правильного вибору критеріїв відбору навчального матеріалу для формування 

АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД, серед яких виділено методичні, 

психологічні та дидактичні.  

Розглянуто та охарактеризовано інтерактивні методи навчання, їх основі 

прийоми та особливості. Уточнено зміст понять «метод навчання» і «технологія 

навчання». З огляду на особливості формування АПОК у майбутніх менеджерів з 

АД зроблено висновок про те, що технологія ситуативного моделювання є 

найкращою технологією навчання для формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД. Розмежовано зміст понять «система вправ» і «комплекс вправ». 

Визначено три етапи навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-

розпитування: підготовчий, основний та підсумковий, які втілюються у комплексі 

вправ для формування у майбутніх менеджерів з АД АПОК в ДМ. Під час 

створення комплексу вправ врахувано такі методичні принципи як принцип 

професійно орієнтованого формування навичок діалогічного мовлення, принцип 
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навчання через моделювання комунікативних ситуацій спілкування та принцип 

навчання на основі технології ситуативного моделювання. 

З метою реалізації  розробленого комплексу вправ створено модель 

організації навчання для майбутніх менеджерів з АД за допомогою англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування та визначено, що побудова 

моделі організації процесу навчання діалогу-розпитування майбутніх фахівців у 

галузі адміністративного менеджменту залежить від низки складових: мети, 

об’єкту, суб’єктів та засобів навчання, очікуваного результату навчання, 

дисципліни, в межах якої реалізується модель, етапів організації навчального 

процесу в умовах аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності студентів. 

Модель навчання майбутніх менеджерів з АД англомовного професійно 

орієнтованого ДР передбачає реалізацію розробленого комплексу вправ, а також 

враховує специфіку організації процесу навчання англійської мови студентів 

спеціальності «Адміністративний менеджмент». 

5. Здійснено експериментальну перевірку ефективності розробленої 

методики формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні майбутніх фахівців у галузі адміністративного 

менеджменту. Сформульовано гіпотезу, визначено варійовані, неварійовані 

умови, мету і завдання методичного експерименту. Експериментальне 

дослідження передбачало такі неварійовані умови: тривалість експериментального 

навчання, експериментатор, кількість студентів, завдання перед- і 

післяекспериментальних зрізів та експериментального навчання, сумарна 

кількість аудиторних і позааудиторних годин на опрацювання розробленого 

комплексу вправ, критерії оцінювання рівня сформованості АПОК в ДМ. 

Варійованою умовою було співвідношення кількості вправ для формування 

англомовної професійно орієнтовної компетентності в діалогічному мовленні на 

основі діалогу-розпитування, адаптованих до технології ситуативного 

моделювання.   

На основі результатів проведення методичного експерименту виявлено, що 

студенти ЕГ-3 та ЕГ-4 досягли найвищого рівня навченості за формулою 
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В. П. Беспалька, що є доказом найбільшої ефективності комплексу вправ із 

переважанням завдань, побудованих за допомогою технології ситуативного 

моделювання. Такі характеристики як відповідність змісту висловлювання 

професійно орієнтованій комунікативній ситуації, інформативність, 

ініціативність, обсяг висловлювань та відносна правильність мовлення були 

обрані критеріями оцінювання рівня сформованості у студентів АПОК в ДМ.  

Для проведення експериментального навчання був створений комплекс 

вправ, розрахований на студентів 4 курсу ЗВО. Експериментальне навчання 

проводилося з вересня по листопад 2018 року. На початку і по завершенні 

експериментального навчання було проведено перед- і післяекспериментальні 

зрізи, результати яких було проаналізовано та інтерпретовано методами 

математичної статистики. 

Перевірка отриманих даних по вертикалі засвідчила приріст показників за 

кожним окремим критерієм і досягнення обома експериментальними групами 

коефіцієнту навченості вище 0,7 за формулою В. П. Беспалька, що свідчить про 

позитивність ефекту навчання за обома застосованими варіантами методики. 

Перевірка отриманих результатів по горизонталі за допомогою критерію кутового 

перетворення Фішера показала, що отримані результати навчання за двома 

варіантами навчання відрізняються, адже варіант методики Б із застосуванням 

вправ на ситуативне моделювання виявився ефективнішим.  

На основі отриманих результатів було сформульовано методичні 

рекомендації щодо формування у майбутніх фахівців галузі адміністративного 

менеджменту англомовної професійно орієнтованої компетентності. 
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Додаток А. Компоненти іншомовної комунікативної компетентності 

 
Науковець 

 
Компоненти комунікативної компетентності 

Д. Хаймс [310] 1) словесний репертуар (verbal repertoire); 
2) мовні звичаї і шаблони (linguistik routines) — 
уявлення про типи організації різних за жанром 
текстів, про правила спілкування двох і більше 
мовців і т. ін.; 
3) мовна поведінка (domains of language behavior) чи, 
більш широко, сфери комунікативної поведінки.  

С. Ю. Ніколаєва [149] 1) мовленнєвий; 
2) мовний; 
3) лінгво-соціокультурний; 
4) навчально-стратергічний.  
Кожен із вказаних компонентів за своїм 
структурним складом охоплює декілька окремих 
компетенцій. Так, до складу мовленнєвих 
компетенцій входить іншомовна компетенція в 
аудіюванні, іншомовна компетенція в говорінні 
(компетенція у діалогічному та монологічному 
мовленні), іншомовна компетенція у письмі та 
перекладі. 

В. В. Сафонова [221] 1) мовний; 
2) мовленнєвий; 
3) соціокультурний.  

М. Кенел та М. Свейн [290] 1) дискурсивний – вміння поєднувати окремі 
речення у зв’язне письмове чи усне повідомлення;  
2) граматичний – рівень засвоєння комунікантом 
граматичного коду, зокрема словниковий запас, 
правила правопису й вимови, словотвору та 
побудови речень;       3) соціолінгвістичний – вміння 
своєчасно застосовувати і розуміти граматичні 
форми в різних соціолінгвістичних контекстах для 
виконання окремих комунікативних функцій (опису, 
повідомлення, переконання, запиту інформації та 
ін.);  
4) стратегічний – здатність використовувати 
вербальні та невербальні засоби при загрозі зриву 
комунікації у випадку «недостатнього рівня 
компетентності комуніканта».  
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Л. Бахман [281] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  мовний/лінгвістичний (можливість говорити 
іноземною мовою лише на основі засвоєних знань, 
розуміння мови як системи);  
2)дискурсивний (зв’язність, логічність мовлення);               
3) прагматичний (вміння передавати 
комунікативний зміст згідно з соціальним 
контекстом);  
4) розмовний (вміння говорити вільно, у звичному 
темпі, без затяжних пауз для пошуку мовних форм);  
5) соціально-лінгвістична (вміння вибирати мовні 
форми); 6) стратегічний (вміння використовувати 
комунікативні стратегії для компенсації 
недостатньої кількості знань в умовах реального 
спілкування);  
7) мовно-розумовий (готовність до створення 
комунікативного змісту в результаті мовно-
розумової діяльності: взаємодія проблеми, знання та 
дослідження). 

Ян ван Ек [349] 1) лінгвістичний; 
2) соціокультурний;  
3) соціолінгвістичний; 
4) стратегічний; 
5) дискурсивний; 
6) соціальний; 
7) професійний. 

Ю. С. Федоренко [258] 1) мовний (лексичні, граматичні, фонетичні й 
орфографічні знання); 
2) мовленнєвий (охоплює вміння аудіювання, 
читання, письма та мовленнєві вміння); 
3) лексичний (знання лексики і мовленнєві лексичні 
навички); 
4) граматичний (знання граматики і мовленнєві 
граматичні навички); 
5) фонетичний (фонетичні знання, мовленнєво-
слухо-вимовні навички); 
6) соціокультурний (стосується країнознавства та 
лінгвокраїнознавства). 

С. Савіньон [339] 1) граматичний (граматичний рівень речення);                   
2) соціолінгвістичний (розуміння соціального 
контексту, в якому використовується мова); 
3) дискурсивний (вміння продукувати текст);  
4) професійний; 
5) стратегічний (компенсація часткових знань, умінь 
та навичок). 
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М. Г. Прадівлянний [201] 1) лексичний; 
2) граматичний; 
3) семантичний; 
4) фонологічний; 
5) орфографічний; 
6) орфоепічний; 
7) соціолінгвістичний; 
8) дискурсивний; 
9) професійний; 
10) функціональний. 

С. В. Козак [96] 1) лінгвістичний; 
2) соціокультурний; 
3) стратегічний; 
4) професійний. 
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Додаток Б. Перелік знань, навичок і вмінь, які слід формувати у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності відповідно до компетентностей 

К-
ть 

Знання Вміння і навички 

Л
ін

гв
іс

т
ич

на
 

знання особливостей лексики різних 
тематичних груп і підгруп відповідної 
галузі 

спілкування іноземною мовою в 
процесі професійної діяльності 
(ведення переговорів, ділове 
спілкування та етикет) 

знання сполучуваності мовних одиниць і 
точності їх вживання; виражальних 
засобів мовлення та особливостей їх 
вживання залежно від форми 
мовленнєвого висловлювання; знання про 
використання мовних форм залежно від 
типу мовлення  

висловлюватись іноземною мовою 
швидко і спонтанно без помітних 
труднощів, зумовлених пошуком 
засобів вираження 

знання системи мови: фонетичні 
(звуковимова, тон, інтонація, виразність, 
необхідний темп мовлення, дикція), 
лексичні (багатство, точність 
словникового запасу), граматичні 
(узгодження слів у висловлюваннях)  

чітко, логічно і детально 
висловлюватись на складні теми, 
демонструючи свідоме володіння 
граматичними структурами, 
колекторами та зв’язними 
програмами висловлювання 

П
ро

ф
ес

ій
на

 
 

знання організаційної психології, теорії 
управління  

самостійно опрацьовувати 
спеціальну літературу, 
використовувати методи аналізу, 
порівняння, узагальнення та 
систематизації наукового та 
практичного матеріалу, 
оформлювати результати наукового 
дослідження 

базові знання фундаментальних наук, в 
обсязі, необхідному для освоєння 
загальнопрофесійних дисциплін 

вільно орієнтуватися в соціально-
політичному просторі, відбирати, 
аналізувати та узагальнювати 
інформацію 

знання морально-професійних вимог, 
правил, приписів, норм та ідеалів 
суспільства у професійній діяльності і 
спілкуванні 

чітко орієнтуватися в системі 
адміністративного права та чинних 
міжнародно-правових документах 
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системні  знання в галузі соціального 
проектування і прогнозування соціальних 
об'єктів та систем 

узагальнювати та готувати до 
публікації результати наукових 
досліджень, презентувати результати 
своєї науково-дослідницької 
діяльності 

здатність орієнтуватися у системних 
принципах управління та регулювання 
галузями і підгалузями соціально-
культурної сфери на державному, 
регіональному і місцевому рівнях 

постійно здійснювати самоосвіту і 
самоорганізацію 

С
оц

іо
ку

ль
т

ур
на

 
 

знання системи державних органів у 
соціокультурній сфері та їх повноважень 

аналізувати та порівнювати 
результати дослідження з роботами 
вітчизняних та іноземних авторів з 
цієї тематики 

знання про національно-культурні 
особливості етносу тієї країни, мова якої 
вивчається, норми мовленнєвої та 
немовленнєвої поведінки носіїв іноземної 
мови й уміння будувати свою поведінку 
відповідно до цих особливостей і норм  

планувати напрями роботи 
організацій в соціокультурній сфері 

 знання особливостей національного 
мовленнєвого етикету й невербальної 
поведінки та навички врахування їх у 
реальних життєвих ситуаціях  

здійснювати порівняльно-правові 
дослідження національного, 
європейського та міжнародного 
законодавства у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності 

 
Умовні позначення: К-ть  – компетентність 
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Додаток В. Назви груп професій і професійні назви робіт,  які здатен 

виконувати магістр за спеціальністю  специфічних категорій 8.18010018 

«Адміністративний менеджмент» 

Назви професій Необхідність 

високого рівня 

знання англійської 

мови 

Керівники функціональних підрозділів  + 

Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з 

громадськістю  

+ 

Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з 

науково-технічної підготовки виробництва та інші 

керівники  

 

- 

Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів 

та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва 

та інші керівники  

- 

Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та 

інші керівники  

- 

Керівники проектів та програм  - 

Керівники малих підприємств без апарату управління  - 

Керівники малих підприємств без апарату управління в 

комерційному обслуговуванні  

- 

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій 

та їх підрозділів  

+ 

Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та 

заощаджень  

- 

Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування  - 

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері - 
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страхування  

Менеджери (управителі) у сфері надання інформації  + 

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок  + 

Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, 

досліджень ринку, вивчення суспільної думки, 

консультацій з питань комерційної діяльності та 

управління  

- 

 

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення 

суспільної думки  

- 

Менеджери (управителі) з реклами  + 

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 

використання персоналу  

- 

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та 

використання персоналу  

- 

Менеджери (управителі) у соціальній сфері  - 

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної 

відповідальності  

- 

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  + 
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Додаток Г. Завдання передекспериментального зрізу 

для перевірки рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з АД 

Task 1.  Read the text. Student A: ask the questions to the underlined parts of the 

text. Student B: answer the questions paying attention to the details. Both students A, B: 

briefly discuss whether you agree or not with the main idea of the text. 

Competition in business world: Starbucks 

 
Many first-time 1) entrepreneurs make the mistake of thinking they need to blaze 

a new trail to be successful. Of course, the market always needs 2) innovators, but a 

business doesn’t necessarily have 3) to be revolutionary in order to succeed. Rather than 

struggling to come up with a 4) brand new idea, take a look at your 5) target industry 

and see where there’s a void to be filled.  

Then, 6) figure out the best possible way to service that need and run with it. 7) 

Starbucks wasn’t the first company to sell coffee, but they did 8) reinvent the coffee 

shop by selling an experience along with a caffeine fix.  

These days there may be more than 17,000 Starbucks all over the world, but 9) 

other coffeehouses around the country are finding a niche. Your product and service 

may be similar in many aspects to that of the competition except for a few 10) defining 

factors. Those are the key to everything. You should be great at all the basics, and then 

put your energy and focus on being exceptional at what makes you different. 

Task 2.  Student A: You are the head administrative manager at the company and 

one of your workers showed the best results at work. You have to show that you 

recognize his/her achievements. Student B: you have to show gratitude and explain how 

you managed to succeed.  

Expressions for rewarding and recognizing  
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1. Thank you. I couldn’t have done it without your help. 

2. You really did your job well and everyone benefitted from your efforts. 

3. You made your clients/customers happy by sensing their needs and serving them 

beyond anyone’s expectations. 

4. That project would never have happened without your focus, passion, and 

ability to get things done. 

5. You have set a new standard that others will have to measure up to. 

6. You have achieved the best results possible for our company and for our clients. 

7. Your careful, well-thought-out plan resulted in our completing the project on 

time and budget. 

8. Your analysis and recommendation significantly improved the system. 

9. Your research saved us from making a serious mistake. 

10. Your cool, level-headed approach restored objectivity and saved hours of 

confusion. 
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Додаток Д. Результати передекспериментального зрізу  

Додаток Д. 1. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-1 для 

визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх  

менеджерів з АД 
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1. В.А. 3 3 3 3 4 16 0,64 
2. Г.І. 3 3 3 3 5 17 0,68 
3. Д.А. 3 3 4 4 3 17 0,68 
4. Д.Д. 3 3 4 5 4 19 0,76 
5. Д.В. 1 3 5 3 4 16 0,64 
6. К.О. 3 4 3 4 3 17 0,68 
7. К.К. 2 4 4 4 3 17 0,68 
8. Л.І. 4 3 5 3 4 19 0,76 
9. М.С. 4 4 3 4 2 17 0,68 
10. О.А. 3 2 3 4 4 16 0,64 
11. О.Л. 1 3 4 2 5 15 0,6 
12. П.В. 4 3 3 3 3 16 0,64 
13. Р.М. 3 4 3 3 4 17 0,68 
14. Р.Н. 2 3 4 2 5 16 0,64 
15. С.І. 3 2 4 3 3 15 0,6 

Середнє значення по 
критерію 

2,8 
 

3,13 
 

3,67 
 

3,73 
 

3,73 
     

Середнє значення по 
групі           

 16,67 
 

 0,67 
 

Максимальна 
кількість балів 

5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 25 
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Додаток Д. 2. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-2 для 
визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

Індекс студента 
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1. Б.А. 2 3 3 5 4 17 0,68 
2. Б.М. 2 2 4 3 4 15 0,6 
3. Г.Ю. 3 2 4 5 3 17 0,68 
4. Г.В. 3 2 2 4 4 15 0,6 
5. Ж.Є. 3 3 4 3 3 16 0,64 
6. З.Р. 2 3 3 4 3 15 0,6 
7. Л.К. 3 3 3 3 3 15 0,6 
8. Л.Д. 5 4 3 3 4 19 0,76 
9. П.К. 3 2 2 4 4 15 0,6 
10. Р.Ю. 3 2 4 3 3 15 0,6 
11. С.М. 3 3 3 3 3 15 0,6 
12. С.Б. 2 3 4 4 3 16 0,64 
13. С.К. 2 2 3 5 4 16 0,64 
14. Т.Ю. 3 2 4 2 4 15 0,6 
15. Ч.А. 4 3 5 3 2 17 0,68 

Середнє значення по  2,87  2,60  3,40  3,40  3,40     
критерію     
Середнє значення по             15,87  0,63 
групі           
Максимальна 
кількість балів 

 5 
 

5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 25 
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Додаток Д. 3. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-3 для 
визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

Індекс студента 
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1. Б.В. 4 4 3 4 4 19 0,76 
2. Б.Р. 4 3 3 3 4 17 0,68 
3. Б.К. 3 3 4 4 3 17 0,68 
4. В.А. 2 3 2 3 4 14 0,56 
5. В.В. 3 3 4 3 3 16 0,64 
6. В.Т. 3 3 4 3 3 16 0,64 
7. В.Н. 4 3 3 3 5 18 0,72 
8. З.К. 3 2 3 2 4 14 0,56 
9. І.Б. 4 2 4 3 3 16 0,64 
10. О.П. 4 3 2 4 4 17 0,68 
11. О.Р. 4 3 3 2 4 16 0,64 
12. С.А. 3 2 3 5 3 16 0,64 
13. С.В. 4 2 3 2 5 16 0,64 
14. Т.К. 4 3 4 3 2 16 0,64 
15. Т.М. 3 1 3 4 3 14 0,56 

Середнє значення по  3,47  2,67  3,20  3,60  3,60     
критерію     
Середнє значення по             16,13  0,65 
групі           
Максимальна 
кількість балів 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
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Додаток Д. 4. Результати передекспериментального зрізу ЕГ-4 для 
визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 
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1. А.І. 2 1 2 5 4 14 0,56 
2. А.К. 3 3 5 4 4 19 0,76 
3. Б.В. 3 3 4 3 3 16 0,64 
4. Д.А. 3 3 3 5 5 19 0,76 
5. Д.Д. 2 2 4 3 4 15 0,6 
6. З.Є. 2 3 4 4 3 16 0,64 
7. І.І. 2 1 3 5 3 14 0,56 
8. І.М. 2 3 5 2 3 15 0,6 
9. М.Є. 3 3 3 3 4 16 0,64 
10. М.М. 4 4 3 3 3 17 0,68 
11. С.О. 3 2 4 3 4 16 0,64 
12. С.Я. 2 3 5 4 2 16 0,64 
13. Х.К. 3 2 2 4 4 15 0,6 
14. Ц.О. 3 2 3 3 4 15 0,6 
15. Ч.В. 3 4 3 5 2 17 0,68 

Середнє значення по  2,67 2,60 3,53 3,47 3,47 
критерію 
Середнє значення по  16 0,64 
групі           
Максимальна 
кількість  

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 25 
   

балів   
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ДОДАТОК Ж. Завдання післяекспериментального зрізу 

для перевірки рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

Task 1.  Discuss with your partner and prepare a small information box on the 

following:  

the profession of  

administrative manager 

 

what is important  

in a job application 

 

what does it take  

to be qualified enough for the job 

 

what is the difference between job 

responsibility and job duty 

 

 

Task 2.  This administrative manager (AM) sample job description can assist in 

creating a job application that will attract job candidates who are qualified for the job. 

The given example is common for AM in all spheres. Student A: according to the given 

example ask questions about job responsibilities, duties, skills and qualifications of 

administrative manager in the sphere of advertisement. Student B: answer the questions 

using not all the information in the example but only necessary for a position of AM in 

the sphere of advertisement.                 
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Administrative Manager Job Responsibilities:  

Supports operations by supervising staff; planning, organizing, and implementing 

administrative systems. 

Administrative Manager Job Duties: 

1. Maintains administrative staff by recruiting, selecting, orienting, and training 

employees; maintaining a safe and secure work environment; developing personal 

growth opportunities. 

2. Accomplishes staff results by communicating job expectations; planning, 

monitoring, and appraising job results; coaching, counselling, and disciplining 

employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures. 

3. Provides supplies by identifying needs for reception, switchboard, mailroom, and 

kitchen; establishing policies, procedures, and work schedules. 

4. Provides communication systems by identifying needs; evaluating options; 

maintaining equipment; approving invoices. 

5. Purchases printed materials and forms by obtaining requirements; negotiating price, 

quality, and delivery; approving invoices. 

6. Completes special projects by organizing and coordinating information and 

requirements; planning, arranging, and meeting schedules; monitoring results. 

7. Provides historical reference by developing and utilizing filing and retrieval 

systems. 

8. Improves program and service quality by devising new applications; updating 

procedures; evaluating system results with users. 

9. Achieves financial objectives by anticipating requirements; submitting information 

for budget preparation; scheduling expenditures; monitoring costs; analyzing 

variances. 

10. Maintains continuity among corporate, division, and local work teams by 

documenting and communicating actions, irregularities, and continuing needs. 

11. Maintains professional and technical knowledge by attending educational 

workshops; benchmarking professional standards; reviewing professional 
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publications; establishing personal networks. 

12. Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. 

Administrative Manager Skills and Qualifications: 

Tracking Budget Expenses, Staffing, Quality Management, Managing Processes, 

Organization, Coaching, Communication Processes, Disciplining Employees, 

Motivating Others, Promoting Process Improvement, Reporting Skills. 
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Додаток З. Результати післяекспериментального зрізу  
Додаток З. 1. Результати післяекспериментального зрізу  

ЕГ-1 для визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх 
менеджерів з АД (варіант методики А) 
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1. В.А. 5 4 3 4 4 20 0,8 
2. Г.І. 4 5 3 4 4 20 0,8 
3. Д.А. 4 4 4 4 4 20 0,8 
4. Д.Д. 4 4 4 5 4 21 0,84 
5. Д.В. 4 5 4 4 4 21 0,84 
6. К.О. 4 4 4 4 4 20 0,8 
7. К.К. 4 4 5 4 4 21 0,84 
8. Л.І. 5 4 4 4 4 21 0,84 
9. М.С. 5 4 4 4 4 21 0,84 
10. О.А. 4 3 4 4 5 20 0,8 
11. О.Л. 3 4 4 4 5 20 0,8 
12. П.В. 5 4 4 4 4 21 0,84 
13. Р.М. 4 4 4 4 5 21 0,84 
14. Р.Н. 4 4 4 4 4 20 0,8 
15. С.І. 4 4 4 4 4 20 0,8 

Середнє значення по  4,2 4,07 3,93 4,20 4,20 
критерію 
Середнє значення по  20,47 0,82 
групі 
Приріст по критерію 1,4 0,93 0,27 0,47 0,47 
Приріст по групі 3,8 0,15 
Максимальна 
кількість балів 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
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Додаток З. 2.  Результати післяекспериментального зрізу ЕГ-2 для 
визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

(варіант методики А) 
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1. Б.А. 3 4 4 5 5 21 0,84 
2. Б.М. 3 3 4 4 4 18 0,72 
3. Г.Ю. 4 3 4 5 4 20 0,8 
4. Г.В. 4 3 3 4 5 19 0,76 
5. Ж.Є. 4 4 5 4 4 21 0,84 
6. З.Р. 3 4 4 4 4 19 0,76 
7. Л.К. 4 4 4 5 4 21 0,84 
8. Л.Д. 5 4 3 4 5 21 0,84 
9. П.К. 4 3 3 4 5 19 0,76 
10. Р.Ю. 4 3 5 4 4 20 0,8 
11. С.М. 4 4 5 4 4 21 0,84 
12. С.Б. 4 4 3 4 5 20 0,8 
13. С.К. 3 3 4 5 5 20 0,8 
14. Т.Ю. 4 3 4 4 4 19 0,76 
15. Ч.А. 5 4 5 4 5 23 0,92 

Середнє 
значення по  3,87 3,53 4,00 4,47 4,47 
критерію 
Середнє 
значення по  20,13 0,81 
групі 
Приріст по 
критерію 1,00 0,93 0,60 1,07 1,07 
Приріст по групі 4,27 0,17 
Максимальна 
кількість балів 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
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Додаток З. 3.  Результати післяекспериментального зрізу ЕГ-3 для 
визначення рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

(варіант методики Б) 
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1. Б.В. 5 5 4 4 5 23 0,92 
2. Б.Р. 5 4 5 5 5 24 0,96 
3. Б.К. 4 4 5 5 4 22 0,88 
4. В.А. 5 4 3 4 5 21 0,84 
5. В.В. 5 4 5 5 5 24 0,96 
6. В.Т. 4 4 5 4 5 22 0,88 
7. В.Н. 5 4 4 4 5 22 0,88 
8. З.К. 4 3 4 4 5 20 0,8 
9. І.Б. 5 3 4 5 5 22 0,88 
10. О.П. 5 4 5 5 5 24 0,96 
11. О.Р. 5 4 5 3 5 22 0,88 
12. С.А. 4 4 4 5 4 21 0,84 
13. С.В. 5 3 4 3 5 20 0,8 
14. Т.К. 5 5 4 4 3 21 0,84 
15. Т.М. 5 4 4 4 4 21 0,84 

Середнє значення по                
критерію 4,73 3,93 4,33 4,67 4,67     
Середнє значення по                
групі           21,93 0,88 
Приріст по критерію 1,27 1,27 1,13 1,07 1,07     
Приріст по групі           5,80 0,23 
Максимальна 
кількість балів 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 5 
 

 25 
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Додаток З. 4. Результати післяекспериментального зрізу ЕГ-4 для визначення 
рівня сформованості АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД 

(варіант методики Б) 
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1. А.І. 5 4 4 5 5 23 0,92 
2. А.К. 4 5 4 4 5 22 0,88 
3. Б.В. 5 4 5 4 5 23 0,92 
4. Д.А. 4 4 4 5 5 22 0,88 
5. Д.Д. 3 3 4 5 5 20 0,8 
6. З.Є. 4 5 4 5 5 23 0,92 
7. І.І. 4 3 5 4 4 20 0,8 
8. І.М. 5 4 5 5 4 23 0,92 
9. М.Є. 5 4 4 4 5 22 0,88 
10. М.М. 5 5 5 4 5 24 0,96 
11. С.О. 4 5 5 5 4 23 0,92 
12. С.Я. 4 4 5 4 4 21 0,84 
13. Х.К. 5 4 4 5 4 22 0,88 
14. Ц.О. 5 5 5 5 5 25 1 
15. Ч.В. 5 5 4 5 4 23 0,92 

Середнє значення по  4,47 4,27 4,47 4,60 4,60 
критерію 
Середнє значення по  22,4 0,90 
групі 
Приріст по критерію 1,80 1,67 0,93 1,13 1,13 
Приріст по групі 6,40 0,26 
Максимальна 
кількість  

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

25 
 

балів   
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Додаток К. Зразки анкет індивідуального письмового опитування 

Додаток К. 1. Зразок анкети індивідуального письмового опитування  

майбутніх менеджерів з АД 

 

ПІБ (за бажанням)_______________________________________________ 

Шановний респонденте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення ступеня 

поінформованості щодо англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення, зокрема діалогу-розпитування. Дані цієї анкети будуть використані в 

узагальненому вигляді тільки для наукового дослідження з теми «Формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності». Ваші відверті відповіді 

суттєво допоможуть нам у розробці відповідної методики.  

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши  навпроти обраного 

Вами варіанту відповіді або надавши письмову відповідь: 

1. Чи легко Вам отримувати необхідну інформацію під час англомовного 

спілкування у співрозмовника? 

а) так, легко ___ 

б) іноді виникають певні труднощі ___ 

в) як правило, мені важко це зробити ___ 

г) для мене це надто проблематично ___ 

2. Чи багато часу Вам необхідно на те, щоб сформувати на заняттях з англійської 

мови професійно орієнтоване висловлювання під час діалогу? 

а) так ___  

б) іноді так ___ 

в) як правило, не багато ___ 

3. Які функціональні типи діалогів Вам відомі?  
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а) діалог-розпитування ___ 

б) діалог-домовленість ___ 

в) діалог-обмін враженнями, думками ___ 

г) діалог-обговорення (дискусія) ___ 

д) діалог етикетного характеру ___ 

4. Що, на Вашу думку, є головною метою ведення англомовного діалогу-

розпитування:   

а) переконати у правильності своєї точки зору ___ 

б) дійти певних висновків та виробити спільне рішення проблеми ___ 

в) дізнатися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється ___ 

5. Чи часто Вам доводиться використовувати діалог-розпитування на заняттях з 

англійської мови під час навчального процесу в університеті?  

а) так, часто ___ 

б) ні, не часто ___ 

6. Якщо Ви стикаєтеся з певними труднощами під час англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування, що Вам допомагає їх подолати? 

а) прошу співрозмовника повторити питання;  

б) прошу пояснити незнайомі слова/словосполучення;  

в) довго обдумую відповідь;  

г) виражаю зацікавленість темою та задаю зустрічні питання; 

д) інше: ________________________________________________________; 

7. З якими труднощами Ви найчастіше стикаєтеся під час ведення англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  

а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення ___ 

б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання ___ 

в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань ___ 

г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації ___ 
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8. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь надавати необхідну для співрозмовника 

інформацію під час ведення англомовного діалогу-розпитування:  

а) високий ___  

б) середній ___  

в) низький ___ 

г) дуже низький ___ 

9. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь швидко, у стресовій ситуації, реагувати на 

репліку співрозмовника під час ведення англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування:  

а) високий ___ 

б) середній ___ 

в) низький ___ 

г) дуже низький ___ 

10. В яких мовленнєвих ситуаціях під час Вашої майбутньої професійної 

діяльності, на Вашу думку, Вам потрібно буде долучитися до ведення діалогу-

розпитування? (можна обрати декілька варіантів) 

а) під час ведення переговорів із зарубіжними партнерами ___ 

б) під час конференцій, симпозіумів, зустрічей із потенційними партнерами та 

клієнтами ___ 

в) під час повсякденного професійно орієнтованого спілкування ___ 
 

Щиро дякуємо за участь у науковому дослідженні! 
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Додаток К. 2. Зразок анкети індивідуального письмового опитування 

викладачів факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

ПІБ (за бажанням)_______________________________________________ 

Шановний респонденте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення ступеня 

поінформованості про англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення, 

зокрема про діалог-розпитування. Дані цієї анкети будуть використані в 

узагальненому вигляді тільки для наукового дослідження з теми «Формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності». Ваші відверті відповіді 

суттєво допоможуть нам у розробці відповідної методики.  

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши  навпроти обраного 

Вами варіанту відповіді або надавши письмову відповідь:  

1. Чи легко Вашим студентам отримувати необхідну інформацію англійською 

мовою у співрозмовника іноземною мовою?  

а) так, легко ___ 

б) іноді виникають певні труднощі ___ 

в) як правило, їм важко це зробити ___ 

г) для них це надто проблематично ___ 

2. Чи часто Ви використовуєте діалог-розпитування на заняттях з англійської 

мови?  

а) так, часто ___ 

б) ні, не часто ___ 

3. Які функціональні типи діалогів є найпростішими для відтворення у Ваших 

студентів?  

а) діалог-розпитування ___ 
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б) діалог-домовленість ___ 

в) діалог-обмін враженнями, думками ___ 

г) діалог-обговорення (дискусія) ___ 

д) діалог етикетного характеру ___ 

4. Чи актуальним, на Вашу думку, є використання діалогу-розпитування під час 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення? 

а) так, є актуальним ___ 

б) ні, не є актуальним ___ 

5. Чого, на Вашу думку, слід навчати студентів для ефективного ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування:   

а) переконувати у правильності своєї точки зору ___ 

б) знаходити певні висновки та представляти спільне рішення проблеми ___ 

в) дізнаватися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється ___ 

6. Чи буває так, що під час заняття з іноземної мови студент не може пояснити 

співрозмовнику свою думку, що, зрештою, призводить до завершення розмови? 

а) так, часто ___ 

б) іноді ___ 

в) рідко ___ 

г) ні, ніколи ___ 

7. З якими труднощами Ваші студенти найчастіше стикаються під час ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  

а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення ___ 

б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання ___ 

в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань ___ 

г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації ___ 

8. Як Ви оцінюєте рівень умінь переважної більшості Ваших студентів надавати 

необхідну для співрозмовника інформацію під час ведення діалогу-розпитування:  
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а) високий ___ 

б) середній ___ 

в) низький ___ 

г) дуже низький ___ 

9. Як Ви оцінюєте рівень умінь Ваших студентів створювати професійно 

орієнтований діалог-розпитування за заданою темою? 

а) високий ___ 

б) середній ___ 

в) низький ___ 

10. Які вправи, на Вашу думку, є найбільш продуктивними для формування 

навичок ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування? 

а) вправи з елементами ситуативного моделювання ___ 

б) вправи на виправлення помилок ___ 

в) вправи із побудовою висловлювань за поданою структурою ___ 

 

Щиро дякуємо за участь у науковому дослідженні! 
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Додаток К. 3. Зразок анкети індивідуального письмового опитування 

фахівців галузі «Адміністративний менеджмент» 

ПІБ (за бажанням)_______________________________________________ 
 

Шановний респонденте!  

Просимо Вас взяти участь в опитуванні з метою виявлення ступеня 

поінформованості про англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення, 

зокрема про діалог-розпитування. Дані цієї анкети будуть використані в 

узагальненому вигляді тільки для наукового дослідження з теми «Формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності». Ваші відверті відповіді 

суттєво допоможуть нам у розробці відповідної методики.  

Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, поставивши навпроти 

обраного Вами варіанту відповіді або надавши письмову відповідь:  

1. Чи легко Вам отримувати необхідну інформацію у співрозмовника під час 

професійної діяльності?  

а) так, легко ___ 

б) іноді виникають певні труднощі ___ 

в) як правило, мені важко це зробити ___ 

г) для мене це надто проблематично ___ 

2. Чи знайоме Вам поняття «діалог-розпитування»?  

а) так, знайоме ___ 

б) ні, не знайоме ___ 

3. Які функціональні типи діалогів Вам відомі?  

а) діалог-розпитування ___ 

б) діалог-домовленість ___ 

в) діалог-обмін враженнями, думками ___ 
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г) діалог-обговорення (дискусія) ___ 

д) діалог етикетного характеру ___ 

4. Чи актуальним, на Вашу думку, є використання діалогу-розпитування під час 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення? 

а) так, є актуальним ___ 

б) ні, не є актуальним ___ 

5. Наскільки Вам необхідні навички ведення англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування під час Вашої професійної діяльності? 

а) дуже необхідні ___ 

б) певною мірою необхідні ___  

в) можуть іноді бути необхідні ___ 

г) не потрібні ___ 

6. Що, на Вашу думку, є головною метою ведення діалогу-розпитування:   

а) переконати у правильності своєї точки зору ___ 

б) дійти певних висновків та виробити спільне рішення проблеми ___  

в) дізнатися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється ___ 

7. Чи доводилося Вам використовувати діалог-розпитування на 

зустрічах/засіданнях під час робочого процесу?  

а) так, доводилося ___ 

б) ні, не доводилося ___ 

8. З якими труднощами Ви найчастіше стикаєтеся під час ведення англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  

а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення ___ 

б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання ___  

в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань ___ 

г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації ___ 
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9. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь надавати необхідну для співрозмовника 

інформацію під час ведення діалогу-розпитування:  

а) високий ___  

б) середній ___  

в) низький ___ 

г) дуже низький ___  

10. В яких мовленнєвих ситуаціях під час професійної діяльності Вам потрібно 

вести діалог-розпитування?  

а) під час ведення переговорів із зарубіжними партнерами ___ 

б) під час конференцій, симпозіумів, зустрічей із потенційними партнерами та 

клієнтами ___ 

в) під час повсякденного професійно орієнтованого спілкування ___ 

 

Щиро дякуємо за участь у науковому дослідженні! 
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Додаток Л. Результати індивідуального письмового опитування 

Додаток Л. 1. Результати індивідуального письмового опитування 

майбутніх менеджерів з АД 

1. Чи легко Вам отримувати необхідну інформацію під час англомовного 

спілкування у співрозмовника? 

а) так, легко – 6% 

б) іноді виникають певні труднощі – 85% 

в) як правило, мені важко це зробити – 6% 

г) для мене це надто проблематично – 3%   

 

 

 

2. Чи багато часу Вам необхідно на те, щоб сформувати на занятті англомовне 

професійно орієнтоване висловлювання під час діалогу-розпитування? 

а) так – 62% 

б) іноді так – 28% 

в) як правило, не багато – 10% 

 
3. Які функціональні типи діалогів Вам відомі?  

а) діалог-розпитування – 76% 

б) діалог-домовленість – 3% 

в) діалог-обмін враженнями, думками – 5% 

г) діалог-обговорення (дискусія) – 11% 

д) діалог етикетного характеру – 5% 

а

б

в

а

б

в

г
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4. Що, на Вашу думку, є головною метою ведення англомовного діалогу-

розпитування:   

а) переконати у правильності своєї точки зору – 1% 

б) дійти певних висновків та виробити спільне рішення проблеми – 10% 

в) дізнатися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється – 89% 

 

5. Чи часто Вам доводиться використовувати діалог-розпитування на заняттях з 

англійської мови під час навчального процесу в університеті?  

а) так, часто – 77% 

б) ні, не часто – 33% 

 
6. Якщо Ви стикаєтеся з певними труднощами під час англомовного професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування, що Вам допомагає їх подолати? 

а) прошу співрозмовника повторити питання – 25% 

б) прошу пояснити незнайомі слова/словосполучення – 65% 

в) довго обдумую відповідь – 5% 

г) виражаю зацікавленість темою та задаю зустрічні питання – 3% 

а

б

в

г

а

б

в

а

б
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д) інше: користуюсь словником, користуюсь онлайн-словником, користуюсь 

онлайн-словником, користуюсь Google-перекладачем – 2% 

 

7. З якими труднощами Ви найчастіше стикаєтеся під час ведення англомовного 

професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  

а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення – 78% 

б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання – 2% 

в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань – 16% 

г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації – 4% 

 

8. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь надавати необхідну для співрозмовника 

інформацію під час ведення англомовного діалогу-розпитування:  

а) високий – 2% 

б) середній – 77% 

в) низький – 17% 

г) дуже низький – 4% 
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9. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь швидко, у стресовій ситуації, реагувати на 

репліку співрозмовника під час ведення англомовного професійно орієнтованого 

діалогу-розпитування:  

а) високий – 2% 

б) середній – 26% 

в) низький – 69% 

г) дуже низький – 3% 

 
10. В яких мовленнєвих ситуаціях під час Вашої майбутньої професійної 

діяльності, на Вашу думку, Вам потрібно буде долучитися до ведення діалогу-

розпитування?  

а) під час ведення переговорів із зарубіжними партнерами – 14% 

б) під час конференцій, симпозіумів, зустрічей із потенційними партнерами та 

клієнтами – 35% 

в) під час повсякденного професійно орієнтованого спілкування – 51% 

 
 

а

б

в

г

а

б

в



275 
 

Додаток Л. 2. Результати індивідуального письмового опитування 

викладачів факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського 

1. Чи легко Вашим студентам отримувати необхідну інформацію англійською 

мовою у співрозмовника іноземною мовою?  

а) так, легко – 23% 

б) іноді виникають певні труднощі – 72% 

в) як правило, їм важко це зробити – 3% 

г) для них це надто проблематично – 2% 

 

2. Чи часто Ви використовуєте діалог-розпитування на заняттях з англійської 

мови?  

а) так, часто – 92% 

б) ні, не часто – 8% 

 
3. Які функціональні типи діалогів є найпростішими для відтворення у Ваших 

студентів?  

а) діалог-розпитування – 45% 

б) діалог-домовленість – 2% 

в) діалог-обмін враженнями, думками – 47% 

г) діалог-обговорення (дискусія) – 2% 

д) діалог етикетного характеру – 4% 
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4. Чи актуальним, на Вашу думку, є використання діалогу-розпитування під час 

ведення англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення? 

а) так, є актуальним – 98% 

б) ні, не є актуальним – 2% 

 
5. Чого, на Вашу думку, слід навчати студентів для ефективного ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування:   

а) переконувати у правильності своєї точки зору – 15% 

б) знаходити певні висновки та представляти спільне рішення проблеми – 42% 

в) дізнаватися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється –43% 

 

6. Чи буває так, що під час заняття з іноземної мови студент не може пояснити 

співрозмовнику свою думку, що, зрештою, призводить до завершення розмови? 

а) так, часто – 3% 

б) іноді – 81% 

в) рідко – 12% 

г) ні, ніколи – 4% 
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7. З якими труднощами Ваші студенти найчастіше стикаються під час ведення 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  

а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення – 43% 

б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання – 27% 

в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань – 16% 

г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації – 14% 

 

8. Як Ви оцінюєте рівень умінь переважної більшості Ваших студентів надавати 

необхідну для співрозмовника інформацію під час ведення діалогу-розпитування:  

а) високий – 16% 

б) середній – 74% 

в) низький – 7% 

г) дуже низький –  3% 

 
9. Як Ви оцінюєте рівень умінь Ваших студентів створювати професійно 

орієнтований діалог-розпитування за заданою темою: 

а) високий – 7% 

б) середній – 91% 
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в) низький – 2% 

 
10. Які вправи, на Вашу думку, є найбільш продуктивними для формування 

навичок ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування?  

а) вправи з елементами ситуативного моделювання – 93% 

б) вправи на виправлення помилок – 3% 

в) вправи із побудовою висловлювань за поданою структурою – 4% 
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Додаток Л. 3. Результати індивідуального письмового опитування  

фахівців галузі АМ 

1. Чи легко Вам отримувати необхідну інформацію іноземною мовою у 
співрозмовника під час професійної діяльності?  
а) так, легко – 69% 
б) іноді виникають певні труднощі – 19% 
в) як правило, мені важко це зробити – 7% 
г) для мене це надто проблематично – 5% 
 
 
 
 
 
 
2. Чи знайоме Вам поняття “діалог-розпитування”?  
а) так, знайоме – 76% 
б) ні, не знайоме – 24% 
 
 
 
  
 
    
3. Які функціональні типи діалогів Вам відомі?  
а) діалог-розпитування – 76% 
б) діалог-домовленість – 4% 
в) діалог-обмін враженнями, думками – 3% 
г) діалог-обговорення (дискусія) – 7% 
д) діалог етикетного характеру – 10% 

 

 

 

 
4. Чи актуальним, на Вашу думку, є використання діалогу-розпитування під час 
ведення англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення? 
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а) так, є актуальним – 96% 
б) ні, не є актуальним – 4% 
 
 
 
 
 
 
 
5. Наскільки Вам необхідні навички ведення англомовного професійно 
орієнтованого діалогу-розпитування під час Вашої професійної діяльності? 
а) дуже необхідні – 74% 
б) певною мірою необхідні – 19% 
в) можуть іноді бути необхідні – 6% 
г) не потрібні – 1% 

 

 

 

 

6. Що, на Вашу думку, є головною метою ведення діалогу-розпитування:   
а) переконати у правильності своєї точки зору – 5% 
б) дійти певних висновків та виробити спільне рішення проблеми – 14% 
в) дізнатися певну інформацію щодо питання, яке обговорюється – 81% 

 

 

 

 

7. Чи доводилося Вам використовувати англомовний професійно орієнтований 
діалог-розпитування на зустрічах/засіданнях під час робочого процесу?  
а) так, доводилося – 87% 
б) ні, не доводилося – 13% 
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8. З якими труднощами Ви найчастіше стикаєтеся під час ведення англомовного 
професійно орієнтованого діалогу-розпитування:  
а) важко підібрати необхідні слова та словосполучення – 10% 
б) немає проблем із лексикою, але важко будувати зв’язні висловлювання – 13% 
в) є значні проблеми із побудовою структури висловлювань – 54% 
г) важко проявляти ініціативу під час розпитування/надання інформації – 23% 

 

 

 

 

9. Як Ви оцінюєте свій рівень вмінь надавати необхідну для співрозмовника 
інформацію під час ведення діалогу-розпитування:  
а) високий – 22% 
б) середній – 71% 
в) низький – 4% 
г) дуже низький – 3%  
 
 
 
 
 
  
 
10. В яких мовленнєвих ситуаціях під час професійної діяльності Вам потрібно 
вести діалог-розпитування?  
а) під час ведення переговорів із зарубіжними партнерами – 28% 
б) під час конференцій, симпозіумів, зустрічей із потенційними партнерами та 
клієнтами – 34% 
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в) під час повсякденного професійно орієнтованого спілкування – 38% 
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Додаток М. Тексти до комплексу вправ для формування АПОК в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД 

Вправа 1.1. (варіант методики А). 

Rob: Hello and welcome to 6 Minute English from bbclearningenglish.com. My name 

is Rob and I’m joined in the studio by Finn.  

Finn: Hello. Today, we’re talking about managers – they are the people who boss us 

around – in other words, tell us what to do. Don’t they Rob?  

Rob: Well not our manager Finn – he is an example of a perfect manager – he is 

inspirational – he is someone to look up to and admire!  

Finn: Oh, yes, that’s right Rob – he might be listening! So apart from our manager, we 

are discussing the question: what are managers for? And we’ll be looking at some 

related words and phrases.  

Rob: I imagine being a manager is a demanding and stressful job.  

Finn: Yes but it sometimes comes with good financial reward – some managers do get 

paid well.  

Rob: Yes that’s probably why one demanding and stressful job - managing a football 

team - comes with a big financial reward in many countries.  

Rob: But now let’s talk more about everyday managers – the sort we work for or with – 

people who run our departments, companies or schools and colleges.  

Finn: There are a lot of them Rob. It’s been reported that in the UK there are now five 

million managers – that’s ten times as many as there were 100 years ago. So what are 

they all doing?  

Rob: I suppose they’re making important decisions for their businesses, and have good 

organisational skills. They have to manage their staff too – that’s people like you and 

me Finn. 

Finn: Ah yes, a good manager needs good people skills – that’s where they can talk and 

listen to a variety of people who all have different needs and abilities.  

Rob: A good manager is also approachable and they deal with problems quickly and 

fairly too. What do you think makes a bad manager Finn?  
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Finn: One that is concerned about hierarchy – so that’s their position in the company. 

They want to show who is boss but actually they achieve very little. Rob, you’ve been a 

manager, what was it like for you?  

Rob: I was more of a middle manager, so I reported to the senior manager but was 

managing a small team of producers. It was like spinning lots of plates – so trying to do 

many things at the same time, speaking to different people, organising the rota and 

attending many meetings.  

Finn: All important things Rob. Maybe managers are necessary to keep everything 

working smoothly – and let’s face it, someone has to take charge and make decisions.  

Rob: True. But many of us think we are managers because of our job title – that’s the 

name we are given at work. It’s something the author and journalist Lucy Kellaway has 

been speaking about on BBC radio. 

Finn: Well… Maybe it’s time for me to work my way up the career ladder, get a better 

job and earn some serious money!  

Rob: It’s time to go now but do join us again for another edition of 6 Minute English 

from BBC Learning English. Bye!  

Finn: Bye! 

Вправа 1.1. (варіант методики Б). 

SOCIAL NETWORKING 

The best reason to join any social networking site is that it lets you make 

connections with other people. You can use social networking sites to know what your 

friends are doing. If the social network is popular, you may find old friends and renew 

friendship. Many social networking sites like MySpace and Facebook make it easy to 

organize an event and invite your friends. Some sites allow you to group friends from 

different places.  

If you are an actor, musician or writer, you can use social networking sites to 

promote your work. Many sites allow users to create special pages for bands or 

companies. And social networking sites give people the opportunity to interact with the 

artists they admire. Several social networking sites also act as application platforms. 

You can find dozens of applications ranging from quizzes to games to restaurant review 
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programs. But it's not all sunshine and roses. There are some bad points to social 

networking too. 

Perhaps the biggest online social networking drawback is that it makes identity 

theft easier. In order to create a profile on a social networking site, you have to share 

some information about yourself. Many sites allow you to decide how much 

information to share. Some give you options to hide information like your e-mail 

address or birthday – information that could give some people the chance to send you 

spam or steal your identity. 

The problem is that if you don't share any information, none of your friends will 

be able to find you on the site. That defeats the purpose of a social networking site in 

the first place. On the other hand, if you share too much you may discover that someone 

else is masquerading under your identity.  

Another danger is that you can get some viruses. For example, you might receive 

a link from a friend claiming that it leads you to a funny video that you appear in. 

Following the link brings up a message saying you need to install a video player before 

you can view the clip. But the video player is actually a virus or Trojan horse program 

that can harm your computer. Once your computer is infected, the scammer will use 

your friends list to try and spread the malware even further. 

Social networking can addictive. If you join every social network and add 

hundreds of people as friends, you'll receive updates constantly. It'll become difficult to 

see any one individual's updates. And you may find yourself checking for updates 

several times throughout the day when you really should be doing something else. With 

a few healthy habits, you can avoid or minimize the drawbacks. Just remember to be 

careful and responsible before you sign up! 

Вправа 1.2. (варіант методики А). 

Feifei: Hello! In today’s programme we’re talking about stress at work, and here with 

me in the studio today is the very lovely Neil. How are you today Neil, not too stressed 

I hope?  

Neil: You know me Feifei, always cool as a cucumber!  
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Feifei: Ha! Yes, I do. I’m pleased to hear it and have you brought a stressrelated 

business fact to talk about?  

Neil: I have. It’s a report from the Chartered Institute of Personnel and Development 

here in the UK. Apparently up to 50% of employers are saying that stress-related 

absence from work has gone up.  

Feifei: Really? We’re losing more and more work time due to stress?!  

Neil: Yes Feifei, so don’t stress me out or I’ll be going home before we get to the end of 

the programme…  

Feifei: I’ll do my best to be nice to you Neil.  

Neil: Good, because sometimes, you know, things get a bit too much for me and - 

Feifei: So Neil, if it’s not too personal a question, what do you do to reduce your stress 

levels at work?  

Neil: Well, I always deal with problems with colleagues face-to-face before things get 

too serious.  

Feifei: Problems with colleagues? Neil you are such a lovely person - I can’t imagine 

you having problems with colleagues…  

Neil: I know it’s hard to believe, isn’t it? But it’s the best way, person to person, face to 

face... you just have to choose your words carefully, especially when you’re asking 

personal or sensitive questions.  

Neil: I enjoyed our communication very much! It’s been good and not at all stressful.  

Feifei: So you won’t be taking any time off work because of stress?  

Neil: No, I don’t think so.  

Feifei: Good! Join us again for another episode of our program.  

Neil / FF: Bye! 

Вправа 1.6. (варіант методики А). 

Competition in business world: Starbucks 

Many first-time 1) entrepreneurs make the mistake of thinking they need to blaze 

a new trail to be successful. Of course, the market always needs 2) innovators, but a 

business doesn’t necessarily have 3) to be revolutionary in order to succeed. Rather than 
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struggling to come up with a 4) brand new idea, take a look at your 5) target industry 

and see where there’s a void to be filled.  

Then, 6) figure out the best possible way to service that need and run with it. 7) 

Starbucks wasn’t the first company to sell coffee, but they did 8) reinvent the coffee 

shop by selling an experience along with a caffeine fix.  

These days there may be more than 17,000 Starbucks all over the world, but 9) 

other coffeehouses around the country are finding a niche. Your product and service 

may be similar in many aspects to that of the competition except for a few 10) defining 

factors. Those are the key to everything. You should be great at all the basics, and then 

put your energy and focus on being exceptional at what makes you different. 

Вправа 1.7. (варіант методики А). 

Nicole: So, how’s your week going?  

Melinda: Oh, it’s been a nightmare! It’s been so busy, and the search for 1) (a new 

secretary) is not going well.  

Nicole: Oh, I’m sorry to hear that. What’s happening with the search? Are you not 

getting enough applicants?  

Melinda: No, it’s not that. Plenty of people have applied.  

Nicole: What’s the 2) (problem) then?  

Melinda: Well, I’ve only received a few 3) (decent resumes). The rest are terrible!  

Nicole: Really?  

Melinda: Yes. Let me show you some of them.  

Nicole: OK.  

Melinda: Look at this one, for example. It looks so 4) (unprofessional). There’s no 

heading, the margins are all off, and it just looks messy.  

Nicole: It does look bad. It’s so easy to create a 5) (professional looking) resume. There 

are so many examples and templates out there nowadays.  

Melinda: I know. This resume just makes me think that the 6) (applicant) is 

unprofessional and lazy. I would never even consider them for an interview with a 

resume like this.  

Nicole: I know. I wouldn’t either.  
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Melinda: And look at this one. We’re hiring for a secretary, right?  

Nicole: Yes…  

Melinda: Well, this applicant’s objective says, “To secure a position as an intern at a 

law firm.”  

Nicole: They couldn’t even be bothered to write an 7) (objective) that’s specific to the 

job they’re 8) (applying for)?  

Melinda: I guess not. Some applicants don’t take the time to tailor their applications for 

each specific job. That just seems like they don’t really want the job, or they’re just too 

lazy to take the time to work on the application.  

Nicole: You’re right. I guess you don’t want to 9) (hire) a person that sends in that kind 

of resume either, right?  

Melinda: Right. I wouldn’t. If they can’t even spend the time to make a good resume, 

imagine what kind of work they’d do if they got the 10) (job).  

Nicole: They probably wouldn’t be a very good 11) (employee).  

Melinda: Oh, look at this one too. It’s 12) (full of errors). Read the first few lines.  

Nicole: Wow! They misspelled so many words.  

Melinda: I know. There’s no excuse for that. That creates a terrible 13) (first 

impression). Again, there’s no way I’d even consider hiring that person.  

Nicole: You’d think someone would take the time to spell check things.  

Melinda: You’d think. OK, let me show you one more. Check this one out.  

Nicole: Is that one resume?  

Melinda: Yes! It’s 20 pages. It’s way too long. I don’t even have the time to read it, so 

that applicant is not going to get the job either.  

Nicole: That’s way too wordy. A resume should be brief, like 1-4 pages.  

Melinda: I know. This person wrote down way too many details.  

Nicole: I didn’t realize that so many people were 14) (clueless) when it comes to 

resumes.  

Melinda: Based on the resumes I’ve received, it seems like a lot of people are.  

Nicole: Well, I’m sorry you’re having such a hard time finding a good applicant.  
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Melinda: Thanks for listening. I’ve got another pile of resumes to look through, so 15) 

(hopefully) I’ll find some good ones in there.  

Nicole: Good luck! 
 
Вправа 1.8. (спільна для обох варіантів методики). 

 
Administrative Manager Job Responsibilities:  

Supports operations by supervising staff; planning, organizing, and implementing 

administrative systems.  

Administrative Manager Job Duties: 

1. Maintains administrative staff by recruiting, selecting, orienting, and training 

employees; maintaining a safe and secure work environment; developing personal 

growth opportunities. 

2. Accomplishes staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, 

and appraising job results; coaching, counselling, and disciplining employees; initiating, 

coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures. 

3. Provides supplies by identifying needs for reception, switchboard, mailroom, and 

kitchen; establishing policies, procedures, and work schedules. 

4. Provides communication systems by identifying needs; evaluating options; 

maintaining equipment; approving invoices. 

5. Purchases printed materials and forms by obtaining requirements; negotiating price, 

quality, and delivery; approving invoices. 

6. Completes special projects by organizing and coordinating information and 

requirements; planning, arranging, and meeting schedules; monitoring results. 

7. Provides historical reference by developing and utilizing filing and retrieval systems. 

8. Improves program and service quality by devising new applications; updating 

procedures; evaluating system results with users. 

9. Achieves financial objectives by anticipating requirements; submitting information 

for budget preparation; scheduling expenditures; monitoring costs; analyzing variances. 
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10. Maintains continuity among corporate, division, and local work teams by 

documenting and communicating actions, irregularities, and continuing needs. 

11. Maintains professional and technical knowledge by attending educational 

workshops; benchmarking professional standards; reviewing professional publications; 

establishing personal networks. 

12. Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. 

Administrative Manager Skills and Qualifications: 

Tracking Budget Expenses, Staffing, Quality Management, Managing Processes, 

Organization, Coaching, Communication Processes, Disciplining Employees, 

Motivating Others, Promoting Process Improvement, Reporting Skills. 

 

Вправа 2.1. (варіант методики А). 

Problems with a Client 

(in an office) 

Ms Adams: Thank you for coming to the meeting today, Mr Gilder.  

Mr Gilder: My pleasure, Ms Adams. Now, what problems are we having around here? 

Ms Adams: Well, unfortunately, we're having a number of problems with our clients in 

Holland. 

Mr Gilder: They usually pay on time. I don't understand ... 

Ms Adams: Yes, you're right. They ARE excellent clients. Unfortunately, they aren't 

pleased with the merchandise we are sending them. 

Mr Gilder: How can that be? We always provide first class products. 

Ms Adams: I know, however they aren't happy. They say they are meeting with a new 

manufacturer next week. 

Mr Gilder: Nonsense, and what are we doing to change things? 

Ms Adams: Well, that's the reason for our meeting today. I'd like to make a few 

suggestions. 

Mr Gilder: I'm listening ... 

Ms Adams: Why don't we change suppliers? 

Mr Gilder: Is that the problem? 
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Ms Adams: Let's take a look at some of the suppliers in the area. I'm sure we can find a 

better one. 

Mr Gilder: OK, what other suggestions have you got? 

Ms Adams: Shall we invite them to meet with us? 

Mr Gilder: That's an excellent idea. It'll show them our concern. 

Ms Adams: OK, I'll arrange a meeting. Thank you Mr Gilder. 

Mr Gilder: No, thank you Ms Adams. 

 

Вправа 2.2. (варіант методики А). 

Nicole: So, how’s your week going?  

Melinda: Oh, it’s been a nightmare! It’s been so busy, and the search for a new secretary 

is not going well.  

Nicole: Oh, I’m sorry to hear that. What’s happening with the search? Are you not 

getting enough applicants?  

Melinda: No, it’s not that. Plenty of people have applied.  

Nicole: What’s the problem then?  

Melinda: Well, I’ve only received a few decent resumes. The rest are terrible!  

Nicole: Really?  

Melinda: Yes. Let me show you some of them. 

Nicole: OK.  

Melinda: Look at this one, for example. It looks so unprofessional. There’s no heading, 

the margins are all off, and it just looks messy.  

Nicole: It does look bad. It’s so easy to create a professional looking resume. There are 

so many examples and templates out there nowadays.  

Melinda: I know. This resume just makes me think that the applicant is unprofessional 

and lazy. I would never even consider them for an interview with a resume like this.  

Nicole: I know. I wouldn’t either.  

Melinda: And look at this one. We’re hiring for a secretary, right?  

Nicole: Yeah…  
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Melinda: Well, this applicant’s objective says, “To secure a position as an intern at a 

law firm.”  

Nicole: They couldn’t even be bothered to write an objective that’s specific to the job 

they’re applying for?  

Melinda: I guess not. Some applicants don’t take the time to tailor their applications for 

each specific job. That just seems like they don’t really want the job, or they’re just too 

lazy to take the time to work on the application.  

Nicole: You’re right. I guess you don’t want to hire a person that sends in that kind of 

resume either, right?  

Melinda: Right. I wouldn’t. If they can’t even spend the time to make a good resume, 

imagine what kind of work they’d do if they got the job.  

Nicole: They probably wouldn’t be a very good employee.  

Melinda: Oh, look at this one too. It’s full of errors. Read the first few lines.  

Nicole: Wow! They misspelled so many words.  

Melinda: I know. There’s no excuse for that. That creates a terrible first impression. 

Again, there’s no way I’d even consider hiring that person.  

Nicole: You’d think someone would take the time to spell check things.  

Melinda: You’d think. OK, let me show you one more. Check this one out. 

Nicole: Is that one resume?  

Melinda: Yes! It’s 20 pages. It’s way too long. I don’t even have the time to read it, so 

that applicant is not going to get the job either.  

Nicole: That’s way too wordy. A resume should be brief, like 1-4 pages.  

Melinda: I know. This person wrote down way too many details.  

Nicole: I didn’t realize that so many people were clueless when it comes to resumes.  

Melinda: Based on the resumes I’ve received, it seems like a lot of people are.  

Nicole: Well, I’m sorry you’re having such a hard time finding a good applicant.  

Melinda: Thanks for listening. I’ve got another pile of resumes to look through, so 

hopefully I’ll find some good ones in there.  

Nicole: Good luck!  
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Вправа 2.8. (варіант методики А). 

 
Team Building That Actually Builds Teams 

Too often, managers plan an activity with no real thought or goal in mind. This 

tends to be a waste of time – and managers risk losing the team's respect when they plan 

an exercise that doesn't actually help those involved. 

Team-building activities can be a powerful way to unite a group, develop 

strengths, and address weaknesses – but only if the exercises are planned and carried out 

strategically. In other words, there has to be a real purpose behind your decision to do 

the exercise – for example, improving the team's problem-solving or creativity skills – 

rather than because you felt like giving your people a nice day out of the office. 

The most important step when planning a team-building activity comes at the 

very beginning: you must start by figuring out what challenges your team faces. Only 

then can you choose exercises that will be effective in helping them work through these 

issues. 

Spend time thinking about your team's current strengths and weaknesses. Ask 

yourself these questions to identify the root of any problems: 

Are there conflicts between certain people that are creating divisions within the team? 

Do team members need to get to know one another? 

Do some members focus on their own success, and harm the group as a result? 

Does poor communication slow the group's progress? 

Do people need to learn how to work together, instead of individually? 

Are some members resistant to change, and does this affect the group's ability to move 

forward? 

Do members of the group need a boost to their morale? 

Once you've identified the causes of your team's issues, you can plan exercises 

that will address these problems. This will help your team to derive real benefit from the 

event – and feel that it was worth their while. 
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Вправа 2.9. (варіант методики А). 

As a manager in a company, you must find ways to motivate your employees in 

order to encourage productivity and ensure job satisfaction. A manager cannot force an 

employee to be successful at his job, but he can motivate him with fair treatment, proper 

incentives and adequate compensation. It is the role of management to lead by example 

and motivate employees to do their best. 

As a manager, you can motivate your employees by making sure your work goals 

align with their work goals. This requires strategic planning and communication 

because you must let your employees know exactly what you expect from them. If they 

do not have standards and goals to meet, you will feel frustrated by their lack of 

efficiency and they will feel frustrated by their failed efforts to please you. 

Misunderstanding of goals leads to disappointment and failure – the opposite of the 

motivating forces you are striving to create. 

Managers must understand exactly what motivates each employee in their 

company. Some are motivated by money and benefits; some are motivated by praise; 

and others are motivated by work-life balance. As a manager, you must assess each 

employee's work responsibilities and underlying motivations. An employee analysis 

requires you to meet with each employee individually to discuss their work-related 

desires. Most employees appreciate a manager's sincere interest in their lives. 
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