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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Сучасні соціально-економічні зміни в Україні 

зумовлюють необхідність розширення простору комунікації, що в свою чергу 

сприяє посиленню міжнародної співпраці. Процеси глобалізації, прагнення України 

до конкурентоспроможного існування в міжнародному освітньому просторі, 

збільшення рівня мобільності фахівців з адміністративної діяльності призвели до 

змін у парадигмі вищої освіти.  Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі 

адміністративного менеджменту відбувається 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. 

Оволодіння англійською мовою для професійного спілкування набуває все 

більшого значення завдяки поглибленню та розширенню міжнародного 

співробітництва в галузі публічного управління та адміністрування. Знання 

англійської мови для професійного спілкування необхідне менеджерам з 

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

змінюються соціально-трудові відносини і стан ринку праці. Стрімкий розвиток 

співпраці із представниками європейських організацій, ефективна взаємодія та 

досягнення взаєморозуміння із зарубіжними партнерами вимагають від майбутніх 

фахівців з АД високого рівня сформованості англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні.  

Питанням навчання іншомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення (ПОДМ) присвячено багато вітчизняних і зарубіжних досліджень, зокрема: 

принципи навчання майбутніх економістів ділового англомовного говоріння 

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

немовному закладі вищої освіти (ЗВО) (М. Т. Кочнева), формування у майбутніх 

фахівців з менеджменту та економіки компетентності у говорінні (Л. Я. Личко), 

навчання професійно спрямованого діалогу майбутніх менеджерів невиробничої 

сфери (Л. О. Максименко), розвиток у  студентів компетентності професійно 

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

навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних 

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

орієнтованого спілкування іноземною мовою (Н. А. Сура). При цьому у 

вищезазначених працях не простежується вивчення питання формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності (АПОК) в діалогічному 

мовленні (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) або кількох функціональних типів.   

Процес формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

ДМ відповідно до сучасних вимог у студентів спеціальності «Адміністративний 

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

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

адміністрування) ускладнюється відсутністю матеріалів для навчання англомовного 
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професійно орієнтованого діалогу-розпитування. Переважна більшість базових 

підручників для адміністративних менеджерів (Intelligent Business, Language Leader, 

English for Management Studies тощо) має на меті оволодіння навичками 

використання професійної лексики майбутніх менеджерів з АД та граматики без 

урахування професійної специфіки майбутніх фахівців. А також у вищезазначених 

підручниках студентам найчастіше пропонуються до вивчення такі функціональні 

типи діалогу, 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 

умінь ведення англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування.  

Актуальність обраного дослідження зумовлена необхідністю подолання 

суперечності між соціальним замовленням на висококваліфікованих фахівців – 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, які мають високий рівень 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні і 

недостатньою розробленістю науково-теоретичних та методичних засад відповідної 

методики навчання. Сьогодні до майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності висуваються достатньо високі вимоги стосовно рівня сформованості 

компетентності в англійському діалогічному мовленні на 4 курсі навчання у закладі 

вищої освіти.  

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 адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності у говорінні на основі діалогу-розпитування (ДР). Цей вид діалогу є 

професійно значущим для менеджера адміністративної діяльності, 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 

англомовною професійно орієнтованою компетентністю з метою обміну досвідом з 

міжнародними колегами та створення спільних проектів. 

Соціальна значущість проблеми і водночас її недостатнє вивчення зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження «Формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності». 

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

Дисертаційне дослідження розроблялося в межах ініціативної теми факультету 

лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Дослідження ефективних шляхів 

навчання професійно орієнтованому іншомовному спілкуванню та перекладу в 

аспекті євроінтеграції» (№ держреєстрації 0115U002007) та з вимогами до 

оволодіння іноземними мовами, що зазначені в чинних робочих навчальних 

програмах. Тему дисертації затверджено Вченою Радою НТУУ «КПІ» (протокол 

№ 7 від 29 лютого 2016 року). Роль автора у реалізації завдання полягала у 
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здійснених розробках, пов’язаних із дослідженням формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності.  

Метою роботи є теоретичне обгрунтування, практична розробка та 

експериментальна перевірка методики формування у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої компетентності у 

говорінні на основі діалогу-розпитування. 

Для досягнення мети були визначені такі завдання: 

1) прoaналізувати cучасні пiдходи i вимoги різних oсвітніх дoкументів дo 

фoрмування iншомовної прoфесійно oрієнтованої компетентності з метою 

конкретизації цілей та змісту формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності, розглянути методичні, психологічні та лінгвістичні особливості 

англомовної професійно орієнтованої компетентності менеджерів з адміністративної 

діяльності з метою обґрунтування теоретичних засад формування у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні; 

2) проаналізувати структуру та властивості професійно орієнтованого діалогу-

розпитування з метою визначення діалогу-розпитування, як функціонального типу 

діалогу, що є необхідним у професійній діяльності майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності; 

3) дослідити технологію ситуативного моделювання з метою розробки 

методики формування у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на 

oснові діалогу-розпитування; 

4) охарактеризувати складники англомовної професійно орієнтованої 

компетентності (вміння, навички, знання), відібрати мовленнєвий матеріал для 

формування у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні, виділити етапи 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в професійно 

орієнтованому діалогічному мовленні, розробити комплекс вправ для формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на 

основі діалогу-розпитування; 

5) експeримeнтально пeрeвiрити eфективність poзробленої мeтодики 

фoрмування у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в професійно орієнтованому діалогічному 

мовленні на основі діалогу-розпитування за допомогою технології ситуативного 

моделювання. За результатами методичного експерименту підготувати методичні 

рекомендації для викладачів щодо організації процесу формування у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої 

компетентності. 

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. 
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Прeдмет дoсліджeння – мeтодика фoрмування aнгломовнoї прoфесійно 

oрієнтованої кoмпетентності в діaлогічному мoвленні з використанням діалогу-

розпитування у студентів 4 курсу спеціальності «Адміністративний менеджмент». 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що високого рівня 

сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному 

мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності 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 формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. 

У процесі вирішення поставлених завдань було застосовано наступні методи 

дослідження: 

1) теоретичні: aналіз нaукової лiтератури з мeтодики виклaдання iноземних 

мoв, педагогіки, 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 адміністративної діяльності в контексті 

досліджуваної теми для встановлення їхньої відповідності сучасним цілям та 

завданням формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні; моделювання навчального процесу з використанням 

комплексу вправ для формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності; 

2) емпіричні: 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 діалог-

розпитування, важливості знання англійської мови для їхньої майбутньої 

професійної діяльності; наукове спостереження за процесом формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у 

закладах вищої освіти з метою визначення стану проблеми та виявлення недоліків, 

які необхідно враховувати при створенні комплексу вправ для формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності; 

3) експериментально-статистичні: eкспериментальне нaвчання з метoю 

перевірки eфективності методики фoрмування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні на oснові діалогу-розпитування у 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності; використання методів 

математичної статистики з метою обробки даних, одержаних у ході експерименту і 

результатів опитування. 

Експериментальною базою дослідження став факультет соціології і права 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського». Загальна кількість студентів, які брали участь в 
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експерименті, складає 90 осіб. 

Haукова нoвизна рeзультатів дисeртаційного дoслідження пoлягає в тoму, що 

в дoслідженнi:  

– 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 адміністративної діяльності; 

– вдoсконалено зміст та структуру англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні, поняття «професійно орієнтована 

комунікативна компетентність майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності», перелік сучасних вимог до менеджерів з адміністративної діяльності; 

– 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 

адміністративної діяльності англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні; 

2) рoзробці кoмплексу впрaв для формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності та впровадженні даного комплексу у навчальний 

процес; 

3) створенні мoделі організації процесу навчання на основі розробленої 

методики;  

4) підготовці мeтодичних рeкомендацій для викладачів щодо особливостей 

фoрмування у майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні. 

Основні положення та результати дослідження 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.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних науково- 

практичних конференціях: «Сучасна освіта: Методологія, теорія, практика» / 

«Modern education: methodology, theory, practice» (Київ, 2015), «Сучасна освіта: 

Методологія, теорія, практика» / «Modern education: methodology, theory, practice» 

(Київ, 2016). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

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

закордонному виданні), а також у 2 тезах доповідей на наукових конференціях, які 

додатково відображають результати дослідження. 

Структура роботи. Дисертація складається з анотацій, 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 15 таблиць і 

8 рисунків.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, визначено 

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

новизну і практичне значення, представлено інформацію про апробацію результатів 

роботи, кількість публікацій і структуру дисертації. 

У   першому   розділі – «Теоретичні   засади   формування   англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування» 
визначено цілі, підходи та принципи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності на основі діалогу-розпитування; визначено основні 

компоненти АПОК в ДМ; виділено основні вимоги, які сучасні роботодавці, 

освітньо-професійна програма КПІ ім. Ігоря Сікорського та міжнародні стандарти 

освіти висувають до фахівців спеціальності «Адміністративний менеджмент»; 

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

діяльності; проаналізовано особливості ПОДМ майбутніх менеджерів з АД; 

визначено структуру і властивості ДР як засобу іншомовної професійно 

орієнтованої комунікації.   

Головною метою навчання майбутніх менеджерів з АД є формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності. Одним із способів організації 

ефективного формування компетентності у ПОДМ методисти вважають 

застосування технології ситуативного моделювання (СМ) (О. О. Агафонова, 

Н. Білброу (N. Bilbrough), Н. Буллард (N. Bullard), Л. В. Жулик, М. Д. Касьяненко, 

М. В. Кларин, Д. Круколл (D. Crookall) А. М. Мартинець, Л. Б. Новицьких, 

О. І. Пометун та ін.). 

Організацію  навчання  діалогу-розпитування  доцільно   здійснювати   на 

засадах комунікативного (Д. Х. Хаймс), професійно орієнтованого 

(О. А. Вербицький) та компетентнісного (А. А. Алхазішвілі) підходів з урахуванням 

принципів навчання: методичних: комунікативності, домінуючої ролі вправ, 

автентичності навчальних матеріалів, професійної спрямованості іншомовного 

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

послідовності та міжкультурної взамодії. 

Аналіз програм з іноземної мови для навчання майбутніх менеджерів з АД 

діалогічного мовлення, а також професійних обов’язків менеджерів з АД дав 

можливість визначити практичну мету – формування англомовної професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності в діалогічному мовленні на основі 
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діалогу-розпитування. Виховна мета навчання реалізується через систему 

особистого ставлення студента до культури спілкування англійською професійно 

орієнтованою мовою.  Розвивальна мета навчання передбачає розвиток у майбутніх 

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

важливим, розвиток самостійності в подальшому оволодінні АПОК в ДМ. 

Професійно орієнтована мета передбачає формування вміння висловлюватися на 

професійно орієнтовану тематику в рамках ДР.  

У цьому дослідження використано такі підходи як компетентістний, 

професійно орієнтований та ситуативно-комунікативний, що реалізується через 

використання технології ситуативного моделювання, а також спеціально визначених 

комунікативних ситуацій та вправ. 

Враховуючи педагогічний досвід і особливості нашого навчання, освітньо-

професійні програми та міжнародні стандарти, ми виділили три основні 

компоненти АПОК в ДМ: лінгвістичний, професійний та соціокультурний. 

Окрім того, було розглянуто психологічні, лінгвістичні та психофізіологічні 

особливості і механізми англомовного професійно орієнтованого діалогічного 

мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, в тому числі 

англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. 

У нашому дослідженні ми використовували підхід «знизу вверх» відповідно 

до якого ми виділяємо наступну послідовність формування АПОК в ДМ у майбутніх 

менеджерів з АД: навчання оперувати діалогічними єдностями та розрізняти їх; 

навчання реплікування; навчання вести мінідіалог; навчання вести англомовний 

професійно орієнтований діалог-розпитування. Ми, слідом за Липко І. П., вважаємо, 

що професійно орієнтований діалог – це пов’язана структурно та тематично система 

реплік, що формують комунікативну одиницю – діалогічну єдність (ДЄ).  

Враховуючи усі вищезгадані властивості та структуру професійно 

орієнтованого діалогу-розпитування, найефективнішою технологією для навчання 

майбутніх менеджерів з АД англомовного професійно орієнтованого ДР є 

технологія ситуативного моделювання, де навчальний процес відбувається 

шляхом постійної, активної взаємодії усіх студентів. Ситуативне моделювання – це 

технологія організації процесу навчання, що має на меті імітацію певної 

комунікативної ситуації і передбачає відтворення ключових властивостей або 

поведінки учасників відповідно до обраної ситуації задля формування 

комунікативної компетентності. Викладач у цьому випадку  виступає як організатор, 

який задає напрям процесу навчання, а результат досягається спільними зусиллями 

обох сторін. 

У другому розділі «Методика формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів 

з адміністративної діяльності» обґрунтовано зміст формування у майбутніх 

менеджерів з АД АПОК у ДМ, виявлено особливості відбору матеріалу, 

запропоновано критерії відбору, розроблено комплекс вправ, побудовано 

відповідну модель навчання. Зміст формування АПОК у майбутніх менеджерів з 

АД реалізується у двох аспектах: предметному і процесуальному. До предметного 

аспекту відносять сфери спілкування і його види, комунікативні цілі і теми, 

необхідні для формування АПОК в ДМ майбутніх менеджерів з АД. Предметний 
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аспект змісту навчання нерозривно пов’язаний із процесуальним. Процесуальний 

аспект передбачає два компоненти. Перший його компонент включає: мовленнєві 

навички й уміння аудіювання, говоріння, читання, письма в професійно 

орієнтованій англійській мові, вправи для їх розвитку і відповідні знання. Другий 

компонент: навички 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).  

Проблемою відбору навчального матеріалу (НМ) займалися вітчизняні та 

зарубіжні науковці: І. Л. Бім, Н. Брігер (N. Brieger), В. А. Бухбіндер, Р. Гернс 

(R. Gairns), В. Л. Скалкін, О. Б. Тарнопольський, Р. Хьюз (R. Hughes) та ін. 

Невирішеним залишається питання відбору текстів для формування АПОК в ДМ 

майбутніх менеджерів з АД. Відбір НМ у нашому дослідженні здійснювався на 

основі критеріїв, які будуть охарактеризовані далі та технології ситуативного 

моделювання.  

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). 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.  

Ми визначили та охарактеризували критерії відбору НМ і надали 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.   

Спираючись на обґрунтовані методистами етапи формування АПОК в ДМ у 

майбутніх менеджерів з АД за допомогою ДР, її структуру, враховуючи складність 

процесу навчання на основі технології ситуативного моделювання, виділено три 

етапи формування АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД: підготовчий, 

основний і завершальний. 

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 А методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в ДМ у вправах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 підготовчого етапу 

не передбачено використання технології ситуативного моделювання. У тих же 
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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. 

Вправи основного етапу є рецептивно-продуктивними, в яких можливе 

використання опор. У цих вправах використані аудіо- та відеозаписи з невеликими 

розмовами, де, 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, а 

саме такий вид ділової гри як ситуативно-моделююча. 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.  

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.   

За допомогою вправ завершального етапу ми маємо на меті навчити студентів 

створювати власні діалоги згідно з певною навчальною комунікативною ситуацією 

на рівні програмних вимог до 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. 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, а 

саме такий вид ділової гри як ситуативно-моделююча. 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. 

Наведемо приклади вправ кожного етапу.  

Приклад 1. Вправа 1.5. (варіант методики А).  

Ситуація: Routine issues at work of administrative manager.   

Тема: Socializing in business environment of administrative manager. 
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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».   

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.  

Приклад 2. 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 уміння 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. 

                                                        
 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 аnd 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, 
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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 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. 

Приклад 3. 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. 

 
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 

Описаний комплекс вправ забезпечує ефективність процесу формування у 

АПОК в ДМ у майбутніх менеджерів з АД. Компонентами згаданої моделі 

навчання, окрім вправ, є: мета, підходи, принципи, компоненти змісту навчання, 

критерії відбору матеріалу, методи і засоби навчання, зокрема – технологія 

ситуативного моделювання, особливості ПОДМ, функціонування механізмів під час 
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здійснення ПОДМ. 

 У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

діалогічному мовленні майбутніх фахівців у галузі адміністративного 

менеджменту» описано організацію та перебіг експериментального навчання, етапи 

його проведення, проаналізовано та інтерпретовано результати експерименту, 

подано їх статистичну обробку, а також сформульовано методичні рекомендації 

щодо навчання майбутніх менеджерів з АД ведення англомовного професійно 

орієнтованого ДР. 

Висунуто таку гіпотезу дослідження: 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. 

Варійованою умовою були 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 

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. 

Відповідно до висунутої гіпотези і варійованої умови було сформульовано цілі 

експерименту: 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. 

Експериментальне навчання (ЕН) було проведено у чотирьох експериментальних 

групах КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом одного семестру 2017 – 2018 навчального 

року відповідно до розробленої моделі навчання. У ході експериментального 

навчання перевірялася ефективність способів організації формування АПОК в ДМ за 

допомогою ДР. Для цього ми визначали рівень сформованості АПОК в ДМ студентів 

на основі таких критеріїв: відповідність змісту висловлювання професійно 

орієнтованій комунікативній ситуації, аргументованість, ініціативність, обсяг 

висловлювань та відносна правильність мовлення, що були використані під час 

перед- і післяекспериментальних зрізів. На початку експериментального навчання 
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був проведений передекспериментальний зріз, результати якого довели майже 

однаковий вихідний рівень розвитку АПОК в ДМ у всіх ЕГ (близько 0,6), що 

дозволило об’єктивно оцінювати та інтерпретувати дані подальших зрізів.  

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 інших групах (ЕГ 2 

та ЕГ 3) – за варіантом методики Б, у якій було запропоновано переважну більшість 

вправ на ситуативне моделювання. 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). 

Післяекспериментальний зріз дозволив перевірити ефективність двох способів 

організації формування АПОК в ДМ. Порівнюючи середні коефіцієнти навченості 

студентів за обома зрізами, констатовано, застосування створеного комплексу 

вправ зумовило значний приріст рівень розвитку АПОК. Вищі  цифрові  показники  

приросту рівня навченості  студентів ЕГ-3 і ЕГ-4 свідчать про більшу ефективність 

варіанту Б методики, що передбачає організацію формування АПОК в ДМ на основі 

технології ситуативного моделювання. 
Таблиця 1 

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  

передекспериментального зрізу 

 

Середній показник коефіцієнту навченості 

за результатами  

післяекспериментального зрізу 

 

П
р
и

р
іс

т 

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 

Таким чином, було експериментально доведено, що ефективнішим є 
використання способу організації навчання, який передбачає застосовування 
варіанту методики Б, що включає вправи, розроблені за технологією ситуативного 
моделювання. Достовірність отриманих даних перевірялася за допомогою критерію 
кутового перетворення Фішера. З метою впровадження розробленої методики в 
навчальний процес сформульовано методичні рекомендації. 

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 
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ринку праці. 

У здійсненому дослідженні: 

Проведено аналіз методичних робіт, який 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 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 менеджера з АД» – 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 проілюстровано їх характерними мовленнєвими зразками для менеджера з АД. 

Вивчено структуру та властивості діалогу-розпитування як засобу іншомовної 

професійно орієнтованої комунікації майбутнього менеджера з АД. Визначено, що 
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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 

виражає емоційну оцінку мовця.  

3. Встановлено, що формування АПОК майбутніх менеджерів з АД – це 

складний та багаторівневий процес, 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 

іноземної мови за допомогою моделювання професійно орієнтованих ситуацій. 

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 НМ 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 враховано такі методичні принципи як принцип професійно 

орієнтованого формування навичок діалогічного мовлення, принцип навчання через 

моделювання комунікативних ситуацій спілкування та принцип навчання на основі 

технології ситуативного моделювання. 

З метою реалізації  розробленого комплексу вправ створено модель організації 

процесу 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, у 

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». 
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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 значно вищих результатів, ніж студенти ЕГ-1 та ЕГ-2, 

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 В. П. Беспалько), 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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АНОТАЦІЯ 

Медведчук А.В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
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спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено вивченню питань формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх 

менеджерів з адміністративної діяльності. Уточнено визначення поняття 

«іншомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність менеджерів з 

адміністративної діяльності». Розглянуто психологічні, лінгвістичні та 

психофізіологічні особливості і механізми англомовного професійно орієнтованого 

діалогічного мовлення майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності, в тому 

числі англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування. 

Обрано сучасні підходи (компетентістний, професійно орієнтований та 

ситуативно-комунікативний), на основі яких доцільно здійснювати формування 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. Уточнено структуру 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у 

майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності й охарактеризовано її 

компоненти (лінгвістичний, професійний та соціокультурний). Враховуючи 

властивості та структуру професійно орієнтованого діалогу-розпитування, 

найкращою технологією для навчання майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування обрано 

технологію ситуативного моделювання. 

Виділено етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності, розроблено комплекс вправ та змодельовано процес 

формування вищезазначеної компетентності. Експериментально перевірено і 

доведено ефективність методики формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з 

адміністративної діяльності, укладено методичні рекомендації для викладачів 

англійської мови. 

Ключові слова: англомовна професійно орієнтована компетентність, 

менеджер з адміністративної діяльності, діалог-розпитування, технологія 

ситуативного моделювання. 

 

АННОТАЦИЯ 

Медведчук А.В. Формирование англоязычной профессионально 

ориентированной компетентности в диалогической речи у будущих 

менеджеров административной деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (германские языки). –  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена изучению вопроса формирования англоязычной 

профессионально ориентированной компетентности в диалогической речи у 

будущих менеджеров административной деятельности. Уточнено определение 
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понятия «иноязычная профессионально ориентированная коммуникативная 

компетентность менеджеров административной деятельности». Рассмотрены 

психологические, лингвистические и психофизиологические особенности и 

механизмы англоязычной профессионально ориентированной диалогической речи 

будущих менеджеров административной деятельности, в том числе англоязычного 

профессионально ориентированного диалога-расспроса. 

Выбраны современные подходы (компетентностный, профессионально 

ориентированный и ситуативно-коммуникативный), на основе которых 

целесообразно осуществлять формирование англоязычной профессионально 

ориентированной компетентности в диалогической речи у будущих менеджеров 

административной деятельности. Уточнена структура англоязычной 

профессионально ориентированной компетентности в диалогической речи у 

будущих менеджеров административной деятельности и охарактеризованы ее 

компоненты (лингвистический, профессиональный и социокультурный). Учитывая 

свойства и структуру профессионально ориентированного диалога-расспроса, 

лучшей технологией для обучения будущих менеджеров административной 

деятельности англоязычного профессионально ориентированного диалога-расспроса 

определена технология ситуационного моделирования. 

Выделены этапы формирования англоязычной профессионально 

ориентированной компетентности в диалогической речи у будущих менеджеров 

административной деятельности, разработан комплекс упражнений и смоделирован 

процесс формирования соответствующей компетентности. Экспериментально 

проверено и доказано эффективность методики формирования англоязычной 

профессионально ориентированной компетентности в диалогической речи у 

будущих менеджеров административной деятельности, сформированы 

методические рекомендации для преподавателей английского языка. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная 

компетентность, менеджер административной деятельности, диалог-расспрос, 

технология ситуационного моделирования. 

 

ABSTRACT 

Medvedchuk A.V. Formation of English professionally oriented competence in 
spoken interaction of future administrative managers. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate Degree in Pedagogical Studies. Research 
specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic Languages). – 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Theoretical, practical and experimental results have been received after scientific 
research of the process of formation the English professionally oriented competence in 
spoken interaction of future administrative managers by means of dialogue-questioning. 
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 



20 

 

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 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 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, namely the use of such kind of business game as 

situational simulation. 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. On the basis of certain stages of 

professionally oriented competence building: preparatory, main and final, a theoretically 

grounded set of exercises for the formation of the 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 specialists in the 

field of administrative management are formulated. 
Key words: English professionally oriented competence, administrative manager, 

dialogue-questioning, technology of situational simulation. 


