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Анотація 

Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання 

(германські мови) 01 (011 Освітні, педагогічні науки). – Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

м. Тернопіль, 2017; Національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 

2017. 

Доведено, що на сучасному етапі розвитку системи вітчизняної освіти 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні є важливим завданням їх 

іншомовної підготовки. Здійснено аналіз домінувальних функцій маркетологів, 

який дозволив стверджувати, що монолог-презентація та діалог виступають 

провідними формами їхнього усного професійно орієнтованого спілкування. 

Визначено основні комунікативні ситуації фахового спілкування майбутніх 

маркетологів, якими є: опитування споживачів щодо певних якостей товарів та 

послуг; проведення рекламних акцій і кампаній споживачам товарів та послуг 

(зокрема презентацій товарів та послуг); консультування з колегами щодо 

процедур проведення аналітичних операцій, організаційних аспектів рекламних 

кампаній; представлення розроблених планів, результатів проведеного аналізу, 

звітів про результати діяльності, пропозицій щодо вдосконалення товарів та 

послуг, покращення діяльності компаній (зокрема, у формі презентацій).  

Поняття «англомовна компетентність майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні» визначене як здатність згаданих 

фахівців реалізовувати усномовленнєву комунікацію професійно орієнтованого 

змісту у монологічній та діалогічній формах у комунікативних ситуаціях усного 

професійно орієнтованого спілкування.  
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Процес формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні має базуватися на розумінні її 

структури. Так, компонентами цієї компетентності є: мовленнєві уміння, 

рецептивні і репродуктивні мовленнєві навички, декларативні і процедурні 

знання, комунікативні здібності. Автоматизація мовленнєвих операцій 

безпосередньо залежить від рівня сформованості мовленнєвих навичок і 

дозволяє мовцеві зосередитись на змісті висловлювання. 

Аналіз теоретико-методологічних засад формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні довів, що ефективною методологічною основою цього процесу є  

професійно-орієнтований, компетентнісний, комунікативно-діяльнісний та 

контекстний підходи.  

Провідним засобом формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні визначено 

презентацію, яку у контексті дослідження трактуємо як спеціально організоване 

спілкування з аудиторією, мета якого надати інформацію, переконати або 

спонукати аудиторію до певних дій. Виокремлено наступні види презентацій: 

за сценарієм; інтерактивна; автоматична, навчальна. До основних видів 

презентацій сфери маркетингу, які можуть виконуватися майбутніми 

маркетологами як під безпосереднім керівництвом викладача, так і в рамках 

самостійної роботи у процесі вивчення навчальних дисциплін «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова», 

належать:презентації за сценарієм, інтерактивні та автоматичні, які 

представляють результати аналітичних операцій.  

Компонентами розробленої методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні визначено: зміст формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні, відбір матеріалу, 

етапи формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, підсистему вправ і завдань, 
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лінгводидактичну модель. 

Зміст формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуванні реалізується у двох аспектах: 

предметному і процесуальному. Предметний аспект охоплює 

лінгвопрагматичні особливості усного фахового дискурсу маркетологів, сфери і 

види, а також функції усного професійно орієнтованого спілкування 

маркетологів, ролі фахівців, комунікативні стратегії, комунікативні ситуації, 

засоби комунікації, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми, тексти, а 

також конструкти, які ми формуємо у майбутніх фахівців, у нашому випадку – 

англомовну компетентність майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. Процесуальний аспект змісту формування 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

орієнтується на поетапний розвиток компонентів цієї компетентності, а саме: 

мовленнєвих, навчальних, інтелектуальних, організаційних, компенсаційних 

умінь; мовленнєвих навичок; декларативних і процедурних знань.  

У процесі конструювання змісту формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

необхідно звернути особливу увагу на домінувальні комунікативні стратегії 

усномовленнєвого дискурсу маркетологів (інформативна комунікативна 

стратегія, аргументативна, спонукальна, конфронтації та компромісу), 

присутність та частотність уживання цих стратегій в аутентичних текстах, що 

виконують еталонно-допоміжну функцію, а також відбір відповідних 

мовленнєвих моделей, які дозволяють реалізувати комунікативні стратегії у 

контексті комунікативних ситуацій усного професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх маркетологів. 

За одиницю відбору навчального матеріалу з реципіювальною метою 

прийнято аутентичні тексти у формі монологів-презентацій професійно 

орієнтованого змісту різних видів та типів, а також діалоги з аудиторією, 

предметом яких є обговорення товарів і послуг, презентація проектів, бізнес-

планів. 
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У процесі відбору текстів-монологів у формі презентацій і діалогів з 

метою формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, доцільно опиратися на наступні 

критерії: автентичність; професійна спрямованість; зразковість як здатність 

тексту виконувати еталонно-допоміжну функцію при продукуванні студентами 

власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, 

які застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних 

комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність 

інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності. 

У  процесі  відбору лексичних одиниць з метою продукування студентами 

висловлювання, доцільно керуватися наступними критеріями: сполучуваність; 

семантична цінність; стилістична відповідність; відповідність обсягу лексичних 

одиниць можливостям засвоєння за період навчання; частотність уживання 

лексичних одиниць. 

У процесі відбору граматичних структур з метою продукування 

студентами висловлювання, доцільно керуватися такими критеріями: 

функціональна значущість граматичних конструкцій; частотність уживання 

граматичних конструкцій; сполучуваність, що передбачає пояснення 

граматичних явищ через семантику відповідного словосполучення; зразковість 

як здатність граматичної конструкції виконувати еталонно-допоміжну функцію 

для продукування аналогічних висловлювань; відповідність обсягу 

можливостям засвоєння за період навчання; поетапність та послідовність 

засвоєння студентами відповідних граматичних конструкцій. 

Англомовну компетентність в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні доцільно формувати у майбутніх маркетологів упродовж трьох 

основних етапів: орієнтовно-підготовчого, реалізації презентації та підготовки 

до ведення діалогу до і після презентації. З орієнтацією на сформованість у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні на рівні «вищий середнього» (що відповідає 
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рівню «незалежного користувача» (В2) згідно Загальноєвропейських 

рекомендацій) пропонуємо виконання розробленої підсистеми вправ і завдань.  

Розроблена  підсистема вправ і завдань охоплює три групи вправ і 

завдань: вправи і завдання для розвитку рецептивних і продуктивних навичок і 

вмінь; вправи і завдання для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

монологічному мовленні; вправи і завдання для розвитку продуктивних 

навичок і вмінь у діалогічному мовленні. Кожна із перелічених груп, в свою 

чергу, включає ще чотири підгрупи.  

Охарактеризована  підсистема  вправ і завдань як компонент сконструйованої 

лінгводидактичної моделі, забезпечує ефективність процесу формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. Компонентами згаданої лінгводидактичної 

моделі, окрім  підсистеми вправ і завдань, є: мета, підходи, принципи, 

предметний і процесуальний компоненти змісту, критерії відбору матеріалу, 

організаційні форми навчання, методи і засоби навчання, зокрема – авторські 

технології процесу відпрацювання студентами попереднього варіанту 

презентації та процесу ведення діалогу до і після презентації засобами 

відеочату  у контексті самостійної роботи студентів, критерії і показники рівня 

сформованості англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, результат – вищий середнього 

(середній) рівень сформованості у студентів спеціальності «маркетинг» 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Рівнями сформованості англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні є: початковий, 

елементарний, нижчий середнього, середній, вищий середнього, просунутий, 

супер просунутий. Запропоновано дескриптори рівнів сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у монологічному та 

діалогічному мовленні. 

У процесі оцінювання викладачем монологічного і діалогічного мовлення 

майбутніх маркетологів під час аудиторної роботи застосовуються наступні 



7 

критерії: досягнення комунікативної мети; змістовність, логіка викладу, 

зв’язність; досягнення ефективності усного діалогічного чи монологічного 

мовлення шляхом вдалої побудови його структури та використання 

мовленнєвих моделей для реалізації відповідних комунікативних стратегій; 

коректний відбір і вживання лексичних одиниць, граматичних структур, 

правильність вимови, відповідне застосування інтонаційних моделей. 

Ефективність методики формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні доведено у процесі 

проведення комплексного природного, вертикально-горизонтального відкритого 

методичного експерименту, що дало підстави для її впровадження у процес 

іншомовної підготовки майбутніх маркетологів у ВНЗ. За результатами 

експерименту сформульовано методичні рекомендації для викладачів іноземних 

мов щодо формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше теоретично 

обґрунтовано і розроблено методику формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні: визначено етапи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні (орієнтовно-підготовчий; 

реалізації презентації; підготовки до ведення діалогу до і після презентації), 

запропоновано підсистему вправ і завдань, яка співвідноситься з визначеними 

етапами й охоплює три групи вправ і завдань,сконструйовано і спроектовано на 

процес англомовної підготовки майбутніх маркетологів у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка лінгводидактичну модель 

формування у майбутніх маркетологів професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні, компонентами якої є мета, підходи, 

принципи, зміст навчання (предметний і процесуальний компонент), 

організаційні форми навчання, засоби навчання, види контролю, результат; 

обґрунтовано і розроблено технологію  процесу відпрацювання студентами 

попереднього варіанту презентації та технологію процесу ведення діалогу до і 
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після презентації; удосконалено критерії відбору матеріалу для формування 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні; підходи до визначення показників рівнів 

сформованості англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Подальшого розвитку набуло вивчення лінгводидактичних та психолого-

педагогічних аспектів формування іншомовної компетентності в професійно 

орієнтованому спілкуванні майбутніх фахівців економічних спеціальностей. 

Практичне значення дослідження полягає у: відборі та організації матеріалу 

для формування у майбутніх маркетологів англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні; обґрунтуванні критеріїв відбору матеріалу; 

укладенні підсистеми вправ і завдань; формулюванні методичних рекомендацій 

для викладачів щодо формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні; створенні 

навчально-методичного посібника «Face the Challenge: Presentations for Marketers» 

англійською мовою. 

Ключові слова: англомовна компетентність, усне спілкування, майбутні 

маркетологи, презентація, зміст навчання, підсистема вправ і завдань. 

Abstract 

Onufriv A. Building of English Competence in Professionally-Oriented 

Oral Communication of Prospective Marketers. – As a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies, Specialty 13.00.02 – Theory 

and Methods of Teaching (Germanic Languages) 01 (011 Educational, pedagogical 

sciences). – Ternopil Volodymyr  Hnatiuk National Pedagogical University, 

Ternopil, 2017; Taras Shevchenko Kyiv National University, Ministry of  Education 

and Science of  Ukraine. – Kyiv, 2017. 

It has been proved that at the present stage of development of the modern 

system of national education the building of English competence in prospective 

marketers professionally-oriented oral communication is an important objective of 

their foreign language training. The analysis of the dominant functions of marketers, 
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which allowed to claim that the monologue-presentation and dialogue are the leading 

forms of their oral professionally- oriented communication, has been conducted. The 

main communicative situations of professional communication of prospective 

marketers are: consumers survey on certain qualities of goods and services; 

promotions and campaigns for consumers of goods and services (including 

presentations of goods and services); consultations with colleagues about the 

procedures for conducting analytical operations, organizational aspects of advertising 

campaigns; presentation of  the plans, findings of  the analysis, reports on the results 

of activities, suggestions  for  the improvement of goods and services and company 

performance  (in the form of presentations).  

The concept "English competence of perspective marketers in professionally- 

oriented oral communication" is defined as the ability of the aforementioned 

specialists to produce professionally-oriented oral communication  in monological 

and dialogical forms in the communicative situations of oral professionally-oriented  

communication. 

The process of building English competence of future marketers in 

professionally- oriented oral communication should be based on the understanding of 

its structure. Thus, the components of  this competence are: speaking skills, receptive 

and reproductive language skills, declarative and procedural knowledge and 

communicative aptitudes. Automation of speaking operations directly depends on the 

level of acquisition of speaking skills and allows a speaker to focus on the content of 

their utterances. 

The analysis of theoretical and methodological principles of building in 

prospective marketers English competence in the professionally oriented-oral 

communication  has proved that professionally oriented, competence, communicative 

activity-based and context-based approaches are effective methodological basis of 

this process. 

Presentation is defined as the leading tool of  building  in prospective 

marketers English competence in the professionally-oriented oral communication, 

which in the context of the research is interpreted as a specially organized 
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communication  with the audience, the purpose of  which is to provide information, 

to persuade or encourage the audience to certain actions. There are the following 

types of presentations: scenario-based; interactive; automatic and educational 

one.The main kinds of presentations in the field of marketing are scenario-based, 

interactive and automatic one which can be produced under the immediate 

supervision of teacher and during independent work while learning “English for 

Professional Purposes” and “Business English” as well and which represent the 

findings of analytical operations. 

The components of the designed methodology of  building English competence 

of prospective marketers in professionally-oriented oral communication has been 

defined: content of building English competence of prospective  marketers in 

professionally-oriented oral communication, selection of material, stages of building  

English competence of prospective marketers in professionally-oriented oral 

communication, subsystem of exercises and tasks, linguo-didactic model. 

The content of building English competence in professionally-oriented oral 

communication of prospective marketers is implemented in two aspects: subject and 

procedural one. The subject aspect covers the linguistic and pragmatic peculiarities  

of oral professional discourse of marketers, spheres and types, as well as the 

functions of oral professionally-oriented communication of marketers, the role of 

specialists, communicative strategies, communicative  situations, communication 

means, communicative purposes and intentions, themes, problems, texts, as well as 

constructs, which we build in the prospective specialists, in particular, English 

competence of prospective marketers in professionally-oriented oral 

communication.The procedural aspect of building English competence in 

professionally-oriented oral communication focuses on the phased development of 

the components of this competence: speaking, educational, intellectual, 

organizational, compensatory abilities; speaking skills; declarative and procedural 

knowledge. 

While constructing the content of  building English competence in 

professionally-oriented  oral communication of prospective marketers, it is necessary 
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to pay a special attention to the dominant communicative strategies of  the marketers’ 

oral discourse, the presence and frequency of using  these strategies in authentic texts 

that perform  auxiliary function, as well as the selection of the corresponding 

speaking models that allow to incorporate communicative strategies in the context of 

communicative situations of oral professionally-oriented communication of 

prospective marketers. 

The selection unit of learning material with a receptive aim are authentic texts 

in the form of monologues-presentations of the professionally-oriented content of 

different kinds and types as well as dialogues with the audience, the subject of which 

is the discussion of goods and services, presentation of projects and business plans. 

It has been proved that while selecting text-monologues and in the form of 

presentations and dialogues it is advisable to rely on the following criteria: 

authenticity; professional orientation; exemplarity as the ability of the text to perform 

an auxiliary function while producing own utterances by students; correlation of 

types of texts with kinds and types of presentations that are used in the field of 

marketing; reflection of dominant communicative strategies in sample-dialogues; 

subject matter; topicality of information; compliance with the level of development of  

English professionally communicative competence. 

In the process of selection of lexical units, it is expedient to follow next 

criteria: connectivity; semantic value; stylistic matching; correspondence of volume 

of lexical units to acquisition abilities during the period of study; usage frequency  of 

lexical units. 

In the process of selection of  grammatical structures it is expedient to follow 

next criteria:  functional significance of grammatical constructions,  usage frequency 

of grammatical constructions, connectivity that involves explanation of grammatical 

phenomena through the semantics of the corresponding collocation;  exemplarity as 

the ability of a grammatical construction to perform a reference-auxiliary function for 

producing similar utterances; correspondence of material volume  to acquisition 

abilities during the period of study, step-by-step and sequential mastering of   

appropriate grammatical constructions by the students. 
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The English-language competence of prospective marketing specialists in the 

professionally-oriented oral communication is advisable to develop during three basic 

stages:  oriented-preparatory, production of the presentation and preparation of a 

dialogue before and after presentation. Having a focus on the developed English 

competence of prospective marketing specialists in the professionally- oriented oral 

communication at the level of "higher average" (which corresponds to the level of 

"independent user" (B2) in accordance with the European Recommendations), we 

propose a set of the subsystem of exercises and tasks. 

The suggested subsystem of exercises and tasks comprises three groups of 

exercises and tasks: exercises and tasks for developing receptive and productive skills 

and abilities; exercises and tasks for developing productive skills and abilities in 

monologic speaking; exercises and tasks for developing productive skills and abilities 

in dialogic speaking.Each of the enumerated groups includes four sub-groups.   

The described subsystem of exercises and tasks as a component of the 

constructed linguo-didactic model ensures the effectiveness of the process of building 

English competence of prospective marketers in the professionally-oriented oral 

communication. The components of the mentioned linguo-didactic model, besides  

the subsystem of exercises and tasks, are: purpose, approaches, principles, subject 

and procedural components of the content, criteria for selecting  material, 

organizational forms of learning, methods and means of learning, in particular - 

author's technologies of students’ processing  the  previous  presentation  and 

conducting a dialogue before and after presentation by means of video chat in the 

context of students’ independent work, criteria and measures of development English 

competence of prospective marketers in the professionally-oriented oral 

communication, result - upper intermediate (intermediate) level of development of 

English competence in professionally oriented-oral communication in the students of 

Marketing.  

The levels of development of English competence of prospective marketers in 

professionally-oriented oral communication are: beginner, elementary, pre-

intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced, proficiency. The 
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descriptors of development of English competence of prospective marketers in 

monologic and dialogic speaking are offered. 

In the  process of evaluation of  monologic and dialogic speaking of 

prospective  marketers during the class work the following criteria: achievement of 

the communicative goal; content, logical presentation of information, connectivity; 

achievement  of efficiency of oral dialogic or monologic speaking through the 

successful construction of its structure and the usage of speaking models to 

implement relevant communication strategies; correct selection and usage of lexical 

units, grammatical structures, correct pronunciation, appropriate usage of  

intonational models. 

The effectiveness of methodology of building English competence of 

prospective marketers in the professionally-oriented oral communication has been 

proved in the process of realization of complex natural, vertical-horizontal open 

methodical experiment, which gave grounds for its introduction into the process of 

foreign language training of prospective marketers in higher educational institutions. 

According to the experiment the findings, the methodical recommendations for 

teachers of foreign language were formulated. 

The novelty of the research consists in theoretically substantiated and 

developed  methodology of building English-language competence of prospective 

marketers in the professionally oriented oral communication; the defined stages of 

building English-language competence in the professionally-oriented oral 

communication(oriented-preparatory, production of the presentation and preparation 

of a dialogue before and after  presentation); a proposed subsystem of exercises and 

tasks, which correlates with the defined stages and covers three groups of exercises 

and tasks; the linguo-didactic model of building English professionally-oriented 

competence of prospective marketers in the oral communication, constructed on the 

basis of  the Ivan  Franko National University of  Lviv, the components of which are: 

purpose, approaches, principles, content of learning (subject and procedural 

component), organizational forms of learning, means of learning, types of evaluation; 

the developed technology of students’ processing  the  previous  presentation  and 
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technology of  conducting a dialogue before and after presentation; improved criteria  

for selecting material  for building English-language competence of prospective 

marketers in the professionally-oriented oral communication and approaches to 

determine the measures of  levels of development of English competence  of 

prospective marketers in professionally-oriented oral communication. 

The investigation of linguo-didactic and psycho-pedagogical aspects of 

building foreign language competence in professionally-oriented communication of 

prospective specialists of economic specialties has acquired further development. 

The practical significance consists in: selection and organization of material for 

the building of English-language professionally-oriented competence of prospective 

marketers in oral communication; substantiation of the criteria for selecting a 

material; elaboration of the subsystem of exercises and tasks; formulation of   

methodological recommendations for teachers of foreign languages; creation of   the 

teaching textbook "Face the Challenge: Presentations for Marketers" in English. 

Key words: English competence, oral communication, prospective marketers, 

presentation, content of building English competence in professionally oriented oral 

communication, subsystem of exercises and tasks. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сьогодні перед випускниками вищих 

навчальних закладів нашої країни постають не лише цікаві перспективи 

розвитку їхньої кар’єри, але й низка вимог і певних проблем, пов’язаних з цим 

процесом. У сучасних умовах ведення бізнесу, коли успіх на ринку багато в 

чому залежить від ефективності взаємодії з бізнес-партнерами, застосування 

традиційного маркетингового інструментарію є обмеженим і не відповідає 

вимогам часу. Це зумовлює необхідність перегляду базових маркетингових 

концепцій і розробки нових підходів до маркетингу, що базується на визнанні 

цінності партнерської комунікації, коли пріоритетними категоріями стають не 

лише економічні поняття (вигода, прибуток тощо), а довіра, взаєморозуміння й 

комунікація. У зв’язку з цим перед вищими навчальними закладами 

актуалізовано завдання підготовки висококваліфікованих, конкуренто-

спроможних фахівців маркетингової галузі, які володіють не лише фаховими 

економічними знаннями, а й здатні орієнтуватися в умовах професійної 

комунікації та ефективно розв’язувати завдання на рівні професійного 

спілкування. Насамперед, випускники  вищих навчальних закладів мають 

володіти іноземною мовою, і бажано, не однією. Це є запорукою побудови 

успішної кар’єри у своїй сфері. Саме тому в сучасній системі вищої освіти 

особливої актуальності набуває професійно орієнтований підхід до навчання 

іноземної мови, який передбачає формування у студентів здатності 

іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових 

сферах, а також у ситуаціях із врахуванням особливостей професійного 

мислення. Це дає можливість підготувати студента до використання іноземної 

мови у майбутній професійній діяльності.  

Проблему формування іншомовної комунікативної компетентності 

досліджували О. Бігич, Н. Бориско, Р. Гришкова, І. Задорожна, І. Зимня, 

Г. Китайгородська, А. Леонтьєв, Л. Морська, С. Ніколаєва, Є. Пассов, Г. Рогова, 

С. Савіньон, М. Свейн, Д. Хаймс та ін. Питанням визначення сутності і 

структури іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності 
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майбутніх фахівців нефілологічного профілю присвячено наукові розвідки 

Т. Аванесова, Т. Дадлі-Еванса, Н. Микитенко, Р. Мільруд, О. Паршикової, 

О. Петращук, А. Самсонова, М. Сейнт Джон, О. Тарнопольского, О. Тинкалюк, 

А. Уотерса, Т. Хатчінсона та ін. Проблеми комунікативної підготовки 

майбутніх маркетологів вивчали М. Акічева, Ю. Мендрух, Ю. Пассов, 

І. Ромащенко та ін. Попри значну увагу учених і методистів до окресленої 

проблеми, аналіз наукових джерел засвідчив, що на сьогодні не існує 

комплексного дослідження, присвяченого проблемі формування англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів. 

З одного боку, вимоги суспільства до іншомовної підготовки 

висококваліфікованих маркетологів, які на достатньому рівні володіли б 

іноземною мовою професійного спілкування, а з іншого – відсутність 

комплексного дослідження, присвяченого проблемі розробки методики 

формування у майбутніх маркетологів професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному спілкуванні, свідчать про його актуальність. Важливість 

володіння майбутніми маркетологами англомовною компетентністю в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, зростання актуальності 

застосування ефективних засобів навчання, а також недостатня дослідженість 

проблеми в сучасній методиці зумовлюють доцільність дисертаційної роботи. 

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

Проблема дослідження пов’язана з науково-дослідною темою кафедри практики 

англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності студентів вищих 

навчальних закладів у контексті європейських вимог» (номер державної реєстрації 

0113U003330). Тему дисертації затверджено вченою радою Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол 

№  8 від 22.03.2016 р.) та Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень 



21 

у галузі педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 

31.01.2017 р.). 

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та 

експериментальній перевірці методики формування англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів. 

Досягнення мети зумовлює необхідність вирішення таких завдань: 

1)  визначити ключові поняття дослідження й уточнити структуру 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

майбутніх маркетологів; 

2)  обрати з-поміж сучасних й обґрунтувати підходи і принципи 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні;  

3)  обґрунтувати зміст формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні і, згідно з 

визначеними критеріями, відібрати відповідний навчальний матеріал; 

4)  визначити етапи формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів, 

розробити підсистему вправ і завдань, сконструювати відповідну 

лінгводидактичну модель; 

5)  експериментально перевірити ефективність розробленої методики й 

укласти методичні рекомендації для викладачів англійської мови. 

Об’єктом дослідження є процес формування у майбутніх маркетологів 

іншомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Предметом дослідження є методика формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому говорінні. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що високого 

рівня сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні можна досягти за умов: 

використання у процесі їх іншомовної підготовки запропонованої методики, 

яка базується на положеннях професійно орієнтованого, компетентнісного, 
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комунікативно-діяльнісного і контекстного підходів, передбачає поетапне 

формування визначених компонентів згаданої компетентності; виконання 

підсистеми вправ і завдань, розробленої на основі матеріалу, відібраного 

відповідно до науково обґрунтованих критеріїв; реалізації відповідної 

лінгводидактичної моделі, яка передбачає застосування у навчальному процесі 

різних видів і типів презентацій, а також різних видів діалогічного мовлення до 

і після презентації.  

У процесі вирішення поставлених завдань було застосовано наступні 

методи дослідження: 

теоретичні: критичний аналіз вітчизняних та іноземних педагогічних, 

методичних, лінгвістичних і психологічних джерел, нормативної документації 

для узагальнення теоретичних даних з проблеми дослідження; моделювання 

навчального процесу;  

емпіричні: наукове спостереження за організацією навчального 

процесу, методичний експеримент з метою доведення гіпотези дослідження 

про ефективність розробленої методики; передекспериментальне та 

післяекспериментальне оцінювання рівня сформованості у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні; якісний аналіз експериментальних даних, методи 

математичної статистики для інтерпретації результатів експерименту.  

Експериментальною базою дослідження став економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Загальна кількість 

студентів, які брали участь в експерименті, складає 117 осіб. 

Етапи дослідження. Дослідження проводилось упродовж 2015 – 2017 р. На 

першому етапі (2015 н. р.) проаналізовано стан дослідженості проблеми 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні студентів економічних спеціальностей та визначено актуальні 

проблеми, що потребують вирішення; визначено об’єкт, предмет, мету та 

завдання дослідження, опрацьовано наукові джерела з дидактики, методики 

навчання іноземних мов, лінгвістики, психології, психолінгвістики, які склали 



23 

базову теоретичну основу для дисертаційного дослідження. На другому етапі 

(2015/2016  н. р.) конкретизовано цілі та зміст формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні; розкрито сутність поняття «англомовна компетентність майбутніх 

маркетологів в професійно орієнтованому усному спілкуванні», визначено 

лінгвопрагматичні характеристики дискурсу маркетологів, основні обов’язки і 

функції маркетологів, превалюючі комунікативні ситуації професійно 

орієнтованого усного спілкування маркетологів; домінувальні форми професійно 

орієнтованого усного спілкування маркетологів, якими є презентація і діалог; 

обґрунтовано дидактичні та методичні основи формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні; здійснено відбір мовного та мовленнєвого матеріалу; обґрунтовано й 

розроблено підсистему вправ і завдань, а також лінгводидактичну модель 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. На третьому етапі (2015/2016 н. р.) 

здійснювалась експериментальна перевірка авторської методики формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні. На четвертому етапі (2016/2017 н. р.) проаналізовано 

результати передекспериментального та післяекспериментального оцінювання; 

проведено статистичну обробку отриманих експериментальних даних; результати 

дослідження впроваджено в навчальний процес трьох вищих навчальних закладів 

України. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Структуру англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

складають: мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні та 

компенсаційні уміння, фонетичні, лексичні і граматичні мовленнєві навички; 

декларативні і процедурні знання; комунікативні здібності й особистісні 

характеристики.  
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2. Методологічним підґрунтям методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні є сучасні підходи, зокрема: компетентнісний, професійно 

орієнтований, комунікативно-діяльнісний і контекстний. Відповідно до 

окреслених підходів визначено принципи формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні: врахування особливостей професійної діяльності маркетологів, 

моделювання у навчальній діяльності комунікативних ситуацій професійної 

діяльності майбутніх фахівців; активного включення студента у навчальну 

діяльність; проблемності; методично обґрунтованого поєднання нових і 

традиційних методів навчання; комплементарності, доповнюваності. 

3. До кола найбільш розповсюджених видів презентацій, які проводяться 

маркетологами і можуть бути зреалізованими в академічних умовах у процесі 

вивчення навчальних дисциплін «Іноземна мова професійного спілкування» та 

«Ділова іноземна мова», належать презентації за сценарієм, інтерактивні та 

автоматичні. Найбільш поширеними типами презентацій у сфері маркетингу є 

інформаційні, зокрема – фінансово-аналітичні прогнози, звіти, рекламування з 

метою надання опису-характеристики товарів і послуг; спонукальні, зокрема – 

представлення проектів удосконалення товарів і послуг, розширення 

асортименту товарів і послуг, рекламування з метою зацікавлення цільової 

аудиторії у товарах і послугах; презентації, спрямовані на переконання, зокрема 

– рекламування з метою просування товарів і послуг. 

4. Етапи формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні з використанням 

презентації включають: орієнтовно-підготовчий, етап реалізації презентації та 

підготовки до ведення діалогу до і після презентації.  

5. Відповідний рівень автоматизованості мовленнєвих навичок 

досягається завдяки виконанню рецептивних, репродуктивних (за критерієм 

провідного виду мовленнєвої діяльності); орієнтовно-підготовчих, стереотипно-

ситуативних, варіативно-ситуативних (за критерієм поетапності формування 
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навичок); некомунікативних, умовно-комунікативних (за критерієм 

комунікативності) типів вправ і завдань.   

6. Одиницею відбору матеріалу з реципіювальною метою у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні є аутентичні тексти у формі 

монологів-презентацій різних видів та типів, а також діалоги з аудиторією. 

Критеріями відбору текстів-монологів у формі презентацій та текстів-діалогів є: 

автентичність; професійна спрямованість; зразковість як здатність тексту 

виконувати еталонно-допоміжну функцію у продукуванні студентами власних 

висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, які 

застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних 

комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність 

інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності. Довели свою ефективність тексти – зразки 

монологів-презентацій, представлені у формі відеофонограми. Одиницями 

відбору з продукувальною метою у процесі формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні вважаємо лексичні одиниці (термінологічні одиниці включно), 

граматичні конструкції, а також мовленнєві фрагменти, об’єднані у репліки. 

7. Лінгводидактична модель формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

охоплює усі компоненти навчального процесу, починаючи від мети і 

закінчуючи результатом – сформованість у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

на рівні «вищий середнього». 

Наукова новизна роботи: 

 уперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні: визначено етапи формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні (орієнтовно-
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підготовчий; реалізації презентації; підготовки до ведення діалогу до і після 

презентації), запропоновано підсистему вправ і завдань, яка співвідноситься з 

визначеними етапами й охоплює три групи вправ і завдань (група 1: вправи для 

розвитку рецептивних і продуктивних навичок і вмінь; група 2: вправи для 

розвитку продуктивних навичок і вмінь у монологічному мовленні; група 3: 

вправи для розвитку продуктивних навичок і вмінь у діалогічному мовленні), 

сконструйовано і спроектовано на процес англомовної підготовки майбутніх 

маркетологів у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

лінгводидактичну модель формування у майбутніх маркетологів професійно 

орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні, компонентами 

якої є мета, підходи, принципи, зміст навчання (предметний і процесуальний 

компонент), організаційні форми навчання, засоби навчання, види контролю, 

результат; обґрунтовано і розроблено технологію  процесу відпрацювання 

студентами попереднього варіанту презентації та технологію процесу ведення 

діалогу до і після презентації; 

 удосконалено критерії відбору матеріалу для формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні; підходи до визначення показників рівнів сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. 

Подальшого розвитку набуло вивчення лінгводидактичних та психолого-

педагогічних аспектів формування іншомовної компетентності в професійно 

орієнтованому спілкуванні майбутніх фахівців економічних спеціальностей. 

Практичне значення дослідження полягає у: відборі та організації 

матеріалу для формування у майбутніх маркетологів англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні; обґрунтуванні критеріїв 

відбору матеріалу; укладенні підсистеми вправ і завдань; формулюванні 

методичних рекомендацій для викладачів щодо формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 
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спілкуванні; створенні навчально-методичного посібника «Face the Challenge: 

Presentations for Marketers» англійською мовою (у співавторстві).  

Особистий внесок здобувача. При укладанні навчально-методичного 

посібника «Face the Challenge: Presentations for Marketers» автором було 

розроблено вправи і завдання усіх запропонованих груп і підгруп до п’яти тем, а 

саме: «What do marketers do?»; «Understanding the Language of Marketing»; «Product 

Development»; «Conducting Effective Marketing Campaigns»; «Distribution and 

pricing strategies», що складає 50% виконаної роботи. 

Основні положення та результати дослідження впроваджено у навчальний 

процес Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 9 

від 16.11.2016 р.), Тернопільського національного економічного університету 

(протокол № 4 від 7.12.2016р.), Мукачівського державного університету (протокол 

№ 4 від 10.11.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях: III Międzynarodowa konferencja naukowa 

«Kreatywny nauczyciel i uczen we wspolczesnej przestrzeni edukacyjnej» (4-5.05.2015 

р., м. Бєльсько-Бяла, Республіка Польща); ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній 

соціокультурний процес» (11-12.11.2016р., м. Тернопіль); всеукраїнських та 

регіональних конференціях: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку 

праці» (28.02.2017р., м. Вінниця); Регіональна науково-практична конференція 

«Вчитель англійської мови, модель успішного педагога для сучасної школи» 

(22.04.2016 р., м. Тернопіль); засіданнях кафедри іноземних мов для природничих 

факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка; 

засіданнях науково-методичного семінару кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана 

Франка. 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 9 одноосібних 

публікаціях автора, серед яких: 4 статті у наукових фахових педагогічних 
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виданнях України, 2 статті у зарубіжних виданнях наукових праць, 2 тез 

доповідей на наукових конференціях і навчально-методичний посібник 

(англійською мовою). 

Структура роботи. Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (202 позицій, з яких 44 – 

іноземними мовами) і 6 додатків. Праця містить 12 таблиць, 15 рисунків. 

 



29 

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ  

АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

У першому розділі визначено сутність і структуру англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів; проаналізовано й обґрунтовано сучасні підходи і принципи  

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні; окреслено переваги формування 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні на основі видів і типів презентацій, які 

домінують в усномовленнєвій професійній діяльності маркетологів. 

 

1.1 . Сутність і структура поняття англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів 

На даному етапі розвитку професійної підготовки майбутніх маркетологів 

у ВНЗ особлива увага відводиться формуванню у цих фахівців комунікативної 

та іншомовної комунікативної компетентності. Складові згаданих 

компетентностей формуються у майбутніх фахівців покомпонентно. Структуру 

комунікативної компетентності слід аналізувати у контексті її реалізації. 

Розглянемо структуру англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

Мета цього структурного підрозділу дисертації – обґрунтувати сутність і 

структуру англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів.  
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Питання формування іншомовної комунікативної компетентності вивчали 

О. Бігич, Н. Бориско, Р. Гришкова, І. Зимня, І. Задорожна, Л. Зязюн, 

Г. Китайгородська, А. Леонтьєв, Л. Морська, С. Ніколаєва, Є. Пассов, Г. Рогова, 

С. Савіньон, М. Свейн, Д. Хаймс та ін. Проблемі визначення сутності і 

структури іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців нефілологічного профілю присвячено наукові розвідки 

Т. Аванесова, Т. Дадлі-Еванса, Н. Микитенко, Р. Мільруд, О. Паршикової, 

О. Петращук, А. Самсонова, М. Сейнт Джон, О. Тарнопольского, О. Тинкалюк, 

А. Уотерса, Т. Хатчінсона та ін. Проблеми комунікативної підготовки 

майбутніх маркетологів вивчали М. Акічева, Ю. Мендрух, І. Ромащенко та ін. 

Аналіз джерел з проблеми дослідження довів, що на сьогоднішній день не існує 

комплексного дослідження структури англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів. 

Проаналізуємо основні взаємопов’язані складові спілкування (як усного, 

так і письмового), якими є комунікація, інтеракція та перцепція. Науковці 

трактують комунікацію як спілкування з метою обміну інформацією між 

особистостями [1]. В свою чергу, інтеракція передбачає обмін інформацією і 

певними діями комунікантів. Перцепція є процесом взаємодії людей за 

допомогою спілкування, результатом якого є сприйняття і взаєморозуміння між 

комунікантами [2]; [3]. 

Усне мовлення трактується лінгвістами як вихідна фундаментальна форма 

існування дискурсу [4, с. 293]; [5]. Основним каналом передачі інформації при 

усному дискурсі є акустичний [6]. Усне спілкування англійською мовою 

відбувається за допомогою усного продуктивного виду мовленнєвої діяльності 

– говоріння – в діалогічній і монологічній формі [7, с. 298]; [8]; [9]; [10].  

Згідно із концепцією комунікації М. Бахтіна, оптимальною формою 

комунікації є саме діалог. Діалог визначають як взаємодію особистостей, що 

характеризується особливими стосунками між партнерами: установкою на 

взаєморозуміння, зацікавленістю в особистості партнера, бажанням розуміння 

позиції партнера, бажанням комунікативної співпраці навіть у ситуації, коли 
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партнери мають різні точки зору щодо ситуації. Характерними ознаками 

спілкування у формі діалогу науковці вважають: встановлення контакту з  

партнерами та забезпечення емпатійного психологічного клімату, що 

передбачає відкритість, доброзичливість, взаємоповагу, довіру [11, с. 18–19].  

Іншомовна професійно орієнтована компетентність у діалогічному 

мовленні трактується науковцями як здатність реалізовувати усномовленнєву 

комунікацію у діалогічній формі у комунікативних ситуаціях професійно 

орієнтованого спілкування [7, с. 302].  

Важливою формою усного спілкування майбутніх маркетологів є й 

монолог, оскільки саме за допомогою монологу маркетологи презентують 

товари і послуги та надають клієнтам відповідну інформацію.  

Монолог в усній формі мовлення розглядається науковцями як розгорнуте 

функціонально-комунікативне усне мовлення одного комуніканта, що є 

результатом його активної мовленнєвої діяльності [2]; [12]; [13].   

Найважливішими ознаками монологу науковці вважають [14, с. 192]:  

  певну тривалість у часі (значно більшу, ніж тривалість реплік у 

діалозі);  

  розгорнутість;  

  обмеженість паралінгвістичних засобів;  

 підготовленість і керованість мовленнєвими висловлюваннями, їх 

спланованість;  

 однобічний характер висловлювання, не розрахований на негайну 

репліку співбесідника;  

 наявність значних за розміром уривків, що складаються з пов’язаних між 

собою повідомлень і мають індивідуальну композиційну будову й відносну 

смислову завершеність.  

Таку визначену науковцями ознаку монологу як обмеженість 

паралінгвістичних засобів вважаємо не притаманною монологу-презентації 

маркетологами товарів та послуг, оскільки наявність таких компонентів 

монологу-презентації як контакт з аудиторією (який реалізується через погляди, 
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міміки та жести), акцентування уваги слухачів на певних моментах презентації 

дозволяють стверджувати, що наявність паралінгвістичних засобів є 

специфічною характеристикою монологів-презентацій маркетологами товарів 

та послуг.  

На основі здійсненого аналізу праць науковців [2]; [14]; [15] можемо 

зробити висновок про те, що монологічне мовлення є підготовленою складною 

формою мовлення, уміння і навички якого потрібно формувати у студентів. Ця 

форма усної міжособистісної комунікації може бути як самостійним 

висловлюванням, так і частиною діалогічної комунікації (окремою реплікою чи 

її частиною).  

Монолог поділяється на наступні види [2]:  

 внутрішній (із самим собою) і зовнішній (з адресатом чи аудиторією);  

 міжособистісний (з 2-3 комунікантами) і публічний (міжгрупове чи 

масове спілкування);  

 дружній і офіційний (залежно від соціальних або вікових ролей 

учасників комунікації);  

 художній (у книжних стилях) і розмовний (у побутовому стилі);  

 розповідний, описовий, роздум (залежно від типу висловлювання);  

 безпосередній (в одному просторовому і часовому вимірі) і 

опосередкований (без активного контакту учасників комунікації);  

 жанровий і тематичний (залежно від обраних комунікантом теми і жанру 

мовлення).  

У контексті формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

акцентуватимемо на наступних видах монологів: зовнішньому, 

міжособистісному і публічному, дружньому та офіційному, розповідному та 

описовому, безпосередньому, жанровому (монолог-презентація) і тематичному. 

Діалог виокремлюється науковцями як найактивніша форма 

міжособистісної комунікації, у процесі якої комуніканти обмінюються 

власними висловлюваннями [2]. Усне діалогічне мовлення відбувається у 
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контексті певної комунікативної ситуації, за якої комуніканти об’єднані 

тематичною спільністю і комунікативними мотивами. Кожен із учасників 

комунікативного акту чергує роль слухача і мовця, породжує або сприймає 

репліки у певній часовій послідовності [2].  

Характерними особливостями діалогічної форми комунікації науковці 

вважають [2]; [16]:  

 наявність кількох комунікантів;  

 швидкий обмін і тематико-змістова взаємодія реплік;  

 взаємозалежність реплік від ситуації спілкування;  

 використання вербальних і невербальних засобів комунікації;  

 використання мовних засобів, що властиві відповідному стилю 

мовлення (часто – еліпсовані синтаксичні конструкції).  

На основі тривалості у часі й обсягу реплік комунікантів діалоги, що 

відбуваються у природних умовах безпосередньої міжособистісної комунікації, 

поділяють на [2]:  

 бесіду;  

 розмову;  

 діалог монологічного характеру.  

Структура діалогічного мовлення вважається більш складною, ніж 

структура монологічного. У процесі діалогічного мовлення мовленнєва 

діяльність комунікантів здійснюється за наступною схемою [2]:  

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ КОМУНІКАНТА 

 

МОВЛЕННЄВИЙ ХІД 

 

МОВЛЕННЄВА ВЗАЄМОДІЯ 

 

МОВЛЕННЄВА ТРАНСАКЦІЯ 

Рис. 1.1. Схема мовленнєвої діяльності комунікантів  

у процесі діялогічного мовлення 
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Щодо засобів вираження мовлення, основну роль у діалогічному мовленні 

виконують вербальні засоби, проте невербальні засоби також важливі, хоч і 

виконують другорядну роль.  

Науковці поділяють діалоги на наступні групи [17]; [2]:  

 ероматичний – «запитання – відповідь», за якого активність 

співрозмовників може бути різною відповідно до ситуації спілкування (бесіда – 

рівноправна активність, іспит – активність одностороння);  

 еристичний – дискусійне обгорнення проблеми;  

 риторичний – передача інформації й обговорення конкретної теми;  

 карнавальний – вільна невимушена комунікація між співрозмовниками.  

Ероматичний і риторичний діалоги вважаються когнітивними, адже їх 

основна мета – передати інформацію слухачеві, вислухати його реакцію і 

сприйняти нову інформацію від іншого комуніканта [2].  

Еристичний діалог часто носить конфліктний характер: кожен із 

комунікантів висвітлює і відстоює власну позицію в обговорюваній темі чи 

проблемі. Емоційний тон такої міжособистісної комунікації напружений, іноді 

– негативний, а результативність спілкування залежить від порозуміння між 

комунікантами, вагомості їхніх аргументів, толерантності, культури поведінки і 

мовлення [2].  

Карнавальний діалог часто носить формальний характер. У процесі його 

реалізації комуніканти застосовують мовні кліше (привітання, побажання, 

комплімент тощо), тому його часто вважають фактичним [2].  

Структура еристичного діалогу включає репліки, мета яких вплинути на 

перебіг міжособистісної комунікації з використанням відповідних 

комунікативних стратегій: зберегти ініціативу у власних руках, змусити 

комуніканта взяти її на себе, передати її іншому індивіду, відібрати у 

співрозмовника. Ероматичний, риторичний і карнавальний діалоги будуються у 

нормальній, рівноправній, почерговій, природній зміні ролей мовця і слухача: 

запитання – відповідь, висловлювання – реакція на нього. Комуніканти 

почергово висловлюють репліки. Згадані види діалогів не передбачають 
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контролю над розподілом ініціативи учасників акту міжособистісного 

спілкування [2]. 

На основі здійсненого аналізу досліджень лінгвістів [2]; [14]; [17], а також 

досліджень методистів [7]; [18] можемо зробити висновок про те, що 

іншомовна професійно орієнтована компетентність у монологічному мовленні 

визначається як здатність реалізувати усномовленнєву комунікацію в 

монологічній формі у комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого 

спілкування [7, с. 340]. 

Компонентами іншомовної професійно орієнтованої компетентності у 

діалогічному і монологічному мовленні є [7, с. 302–304]: 

 мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, компенсаційні 

вміння; 

 мовленнєві навички: рецептивні і репродуктивні; 

 декларативні і процедурні знання; 

 комунікативні здібності. 

Забезпечення функціональності професійно орієнтованої компетентності 

в усному спілкуванні безпосередньо залежить від урахування основних 

функцій, ролей і професійних обов’язків маркетологів, оскільки саме функції, 

ролі і професійні обов’язки визначають комунікативні ситуації професійно 

орієнтованого спілкування. Так, до переліку основних обов’язків маркетологів 

входять: розробка маркетингових планів на короткотермінову перспективу; 

підготовка бізнес-планів; вивчення цільового ринку споживачів, їхньої 

мотивації та тенденцій розвитку попиту; дослідження чинників, що впливають 

на збут продукції, аналіз результатів збутової політики; участь у розробленні 

заходів стимулювання збуту; здійснення моніторингу та аналізу діяльності 

конкурентів; підготовка пропозицій щодо підвищення якості товарів чи послуг, 

аналіз динаміки прибутків, необхідних ресурсів і витрат; обґрунтування 

інструментарію маркетингового дослідження; аналіз комплексу маркетингових 

комунікацій; участь у підготовці планів розвитку інтегрованих маркетингових 

комунікацій; участь у підготовці планів рекламної кампанії; тестування 
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торговельних марок, розроблення карт позиціонування брендів; участь у 

складанні аналітичних звітів за результатами діяльності підприємства та його 

підрозділів [19]. З наведеного переліку основними функціями маркетологів, що 

передбачають усну комунікацію, є: спілкування із споживачами продукції у 

процесі вивчення їхнього цільового ринку та тенденцій розвитку попиту на 

товар, спілкування з колегами і клієнтами у процесі проведення заходів 

стимулювання збуту товару, зокрема презентації товарів та послуг, 

консультації з колегами, представлення аналізу результатів досліджень колегам 

і керівництву компанії, представлення пропозицій щодо підвищення якості 

товарів чи послуг колегам і керівництву компанії, скоординована співпраця з 

колегами у процесі підготовки планів розвитку інтегрованих маркетингових 

комунікацій, спілкування з клієнтами у процесі проведення комплексу 

маркетингових комунікацій, спілкування з колегами і керівництвом у процесі 

підготовки планів рекламної кампанії, спілкування з клієнтами у процесі 

проведення рекламної кампанії, представлення результатів діяльності 

підприємства та його підрозділів колегам і керівництву.  

Аналіз домінувальних функцій маркетологів дозволяє стверджувати, що 

монолог-презентація і діалог з аудиторією після проведення презентації є 

провідними формами їхнього усного професійно орієнтованого спілкування. 

Відтак, основними комунікативними ситуаціями фахового спілкування 

майбутніх маркетологів є: опитування споживачів щодо певних якостей товарів 

та послуг; проведення рекламних акцій і кампаній споживачам товарів та 

послуг (зокрема презентацій товарів та послуг); консультування з колегами 

щодо процедур проведення аналітичних операцій, організаційних аспектів 

рекламних кампаній; представлення розроблених планів, результатів 

проведеного аналізу, звітів про результати діяльності, пропозицій щодо 

вдосконалення товарів та послуг, покращення діяльності колегам і адміністрації 

(зокрема, у формі презентацій). 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики бакалаврів і магістрів – 

майбутніх маркетологів враховують перелічені функції, відтак формування 
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відповідних компетентностей передбачається освітньо-професійними 

програмами підготовки майбутніх фахівців.  

Іншомовна підготовка майбутніх маркетологів у ВНЗ відбувається в 

умовах академічного середовища, відтак усне іншомовне професійно 

орієнтоване спілкування майбутніх маркетлогів реалізується у контексті 

академічного дискурсу. Таким чином, професійний дискурс маркетологів 

взаємодіє з академічним дискурсом. Усне іншомовне професійно орієнтоване 

спілкування майбутніх маркетологів, що реалізується в рамках академічного 

середовища, є особливою формою комунікативної взаємодії студентів, яка 

об’єднує спілкування у фаховій, навчальній і науковій сферах та здійснюється з 

метою вираження і передачі фахово-наукових знань у процесі підготовки 

студентів до професійної діяльності. Академічний дискурс вважається 

інституційним і охоплює когнітивні моделі й мовно-соціальні практики, 

притаманні вищим навчальним закладам [20]. Т. ван Дейк наголошує, що аналіз 

дискурсу передбачає аналіз його лінгвістичного, когнітивного, соціального і 

культурного чинників з урахуванням аспектів писемного й усного мовлення, а 

також контексту [21, с. 193–197]. Професійний дискурс розгортається у двох 

планах – мовному та інформаційно-фаховому у «…конкретному, визначеному 

даною професійною спільнотою інформаційному полі / просторі», його 

основними одиницями виступають терміни [22]. 

Аналіз іншомовного професійно орієнтованого усного спілкування 

майбутніх маркетологів, що реалізується в межах професійного і академічного 

дискурсів, в свою чергу, також передбачає вивчення лінгвістичного, 

когнітивного, соціального і культурного чинників з урахуванням особливостей 

усного мовлення та контексту професійної діяльності маркетологів. Зупинимось 

детальніше на аналізі іншомовного професійно орієнтованого усного 

спілкування майбутніх маркетологів, що відбувається у контексті перетину 

усного професійного й академічного дискурсів як комунікативної взаємодії між 

викладачем та студентами. Структура професійного дискурсу вкючає власне 

професійну, перехідну та псевдопрофесійну зони, а ці зони, в свою чергу, 
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включають сектори, що належать до академічного дискурсу (псевдопрофесійна 

зона – псевдонауковий сектор, перехідна зона – навчальний сектор, власне 

професійна зона – науковий (дослідницький) сектор) [22]. Згаданий факт ще раз 

обґрунтовує твердження про те, що іншомовне професійно орієнтоване 

спілкування майбутніх маркетологів у процесі їх іншомовної підготовки у ВНЗ 

відбувається в контексті академічного середовища, а професійний дискурс 

майбутніх маркетологів перетинається і тісно взаємодіє з академічним дискурсом. 

Аналізуючи стилістичні особливості іншомовного професійно 

орієнтованого усного спілкування майбутніх маркетологів в академічному 

середовищі з позицій комунікативного підходу, вслід за науковцями-

філологами закцентуємо, що таке спілкування відбувається у зоні перетину 

наукового, педагогічного [20, с. 22], а також професійного дискурсів [22].  

Виділимо дві основні групи комунікативних подій, у рамках яких 

реалізується усне іншомовне професійно орієнтоване спілування майбутніх 

маркетологів у процесі їх іншомовної підготовк у ВНЗ: аудиторні заняття та 

позааудиторні заходи. У контексті філологічних досліджень згадані форми 

організації навчання, що розглядаються нами як комунікативні події, 

визначаються як жанри усної комунікації [20, с. 27–28].  

Ключові характеристики та основні функції жанрових презентацій 

професійного й академічного усного дискурсу майбутніх маркетологів 

окреслює комунікативна мета. Комунікативна мета академічного дискурсу в 

усному спілкуванні майбутніх маркетологів полягає у передачі інформації 

студентам, впливі на їх свідомість, спрямованому на їхню професійну 

соціалізацію. В свою чергу, комунікативна мета професійного дискурсу полягає 

у зануренні у певний сегмент інформаційного простору та регламентуванні 

інформаційних рівнів в залежності від особливостей розгортання 

комунікативного процесу [22].  

На основі здійсненого аналізу сутності і структури іншомовної 

професійно орієнтованої компетентності в діалогічному та монологічному 

мовленні, особливостей професійного й академічного дискурсу, основних 
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професійних функцій і обов’язків маркетологів, що окреслюють комунікативні 

ситуації їхнього усного професійного спілкування, визначено сутність і 

структуру англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів. 

Англомовну компетентність у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів трактуємо як здатність згаданих фахівців 

реалізовувати усномовленнєву комунікацію професійно орієнтованого змісту в 

монологічній та діалогічній формах у комунікативних ситуаціях усного 

фахового спілкування.  

Компонентами структури англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів є: уміння 

(мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, компенсаційні); 

мовленнєві навички (рецептивні і репродуктивні); знання (декларативні і 

процедурні) та комунікативні здібності. 

До мовленнєвих належать уміння логічно, зв’язно, достатньо повно, 

комунікативно вмотивовано, правильно у мовному відношенні, а також творчо 

використовувати засоби англійської мови з метою ведення і підтримування 

усної комунікації, зокрема: висловлювати власну думку і власне ставлення до 

предмета комунікативної діяльності, ініціювати і завершувати діалог, 

підтримувати спілкування, розширювати і змінювати тему розмови, запитувати 

і представляти інформацію, адекватно реагувати на репліки співрозмовника, 

емоційно забарвлювати власне мовлення, адекватно поводитись у 

комунікативних ситуаціях, демонструвати комунікативну поведінку, 

характерну для носія англійської мови, комбінувати і використовувати мовні 

форми і мовленнєві моделі відповідно до комунікативного наміру у відповідних 

комунікативних ситуаціях монологічного і діалогічного професійно 

орієнтованого мовлення [23]; [7, с. 302–304, 341]. 

Навчальні включають вміння використання опор різного характеру, 

зокрема – засобів навчання, у т.ч. інформаційно-комунікаційних технологій 

[7, с. 303, 342]. 
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Інтелектуальні охоплюють вміння: планувати і програмувати 

висловлювання, дотримуватися причинно-наслідкових зв’язків і виконувати 

логічні операції у процесі усномовленнєвої діяльності, ймовірного 

прогнозування, класифікувати, систематизувати і критично оцінювати 

отриману у процесі спілкування інформацію, використовувати фактичну 

інформацію у сфері професійно орієнтованого спілкування, визначати 

необхідність інформації, що надходить у процесі спілкування, та її 

оптимальний обсяг [7, с. 303, 341]. 

Організаційні окреслюються вміннями самостійного учіння, планування 

усномовленнєвої діяльності, вибору змісту акту спілкування, спонтанного 

реагування на репліки співрозмовника, швидкого і правильного орієнтування в 

умовах усного професійно орієнтованого спілкування, пошуку адекватних 

засобів передачі змісту спілкування, забезпечення зворотнього зв’язку 

[7, с. 303, 342]. 

Серед компенсаційних умінь: вміння виходити з складного становища в 

умовах дефіциту мовних засобів у процесі англомовного усного академічного 

спілкування професійно орієнтованого змісту, зокрема: використання мовної і 

контекстуальної здогадок, паралінгвістичних засобів з метою розуміння 

співрозмовника, передачі значення слова за допомогою його заміни  або опису, 

використання синонімів, антонімів, спрощення фраз, вживання мовленнєвих 

кліше, застосування парафраз, застосування адекватних невербальних засобів 

спілкування, повернення до раніше сказаного, звернення по допомогу до 

співрозмовника, аудиторії. Перелічені компенсаційні вміння перегукуються з 

переліченими вище мовленнєвими вміннями [7, с. 303, 342]; [24].  

Формування мовленнєвих навичок забезпечує ефективність розвитку у 

майбутніх маркетологів перелічених вище умінь – складових їхньої 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному 

спілкуванні. До таких найбільш важливих мовленнєвих навичок належать [7, 

с. 303, 342]; [25]:  
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 фонетичні – забезпечують сприйняття і розпізнавання окремих звуків та 

їх сполучень у мовленнєвому потоці, сприймання та розпізнавання інтонацій, 

оформлення власного висловлювання згідно фонетичних норм англійської 

мови;  

 лексичні – забезпечують розпізнавання та безпосереднє розуміння 

звукових образів лексичних одиниць, відбір і поєднання лексичних одиниць 

відповідно до комунікативного наміру; 

 граматичні – забезпечують розпізнавання на слух граматичних форм і 

прогнозування синтаксичних структур, правильне оформлення висловлювання 

згідно граматичних норм англійської мови. 

Науковці-методисти наголошують, що чим вищим є рівень сформованості 

мовленнєвих навичок, тим більш автоматизованими стають мовленнєві 

операції. Автоматизація мовленнєвих операцій дозволяє мовцеві зосередитись 

на змісті висловлювання [7, с. 342]. 

Процес формування навичок і умінь базується на засвоєнні майбутніми 

маркетологами відповідних декларативних і процедурних знань. Так, до 

декларативних знань – складових англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів належать: галузеві і 

предметні знання щодо певної тематики професійно орієнтованого спілкування, 

мовні і мовленнєві знання, зокрема: знання фонем, інтонем, лексичних 

одиниць, мовних кліше, граматичних структур; знання про типові 

комунікативні ситуації фахового спілкування; знання про типи діалогів і 

монологів та їх лінгвопрагматичні особливості; знання компенсаторних 

стратегій; знання комунікативних кодів адекватної мовленнєвої поведінки в 

ситуаціях усного академічного офіційного і неофіційного спілкування, що 

відтворює фахове офіційне і неофіційне спілкування маркетологів, країнознавчі 

знання, важливі для типових ситуацій професійно орієнтованого спілкування 

[7, с. 304, 342]. До процедурних знань англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

відносимо, в першу чергу, соціокультурні знання мовленнєвої поведінки 
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фахівців сфери маркетингу – носіїв англійської мови у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, знання механізмів застосування компенсаторних 

стратегій, знання планування, організації, реалізації і корегування мовлення у 

комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування [7, с. 304, 

343].  

У структурі ключових компетентностей майбутнього фахівця, однією з 

яких для майбутніх маркетологів є англомовна компетентність у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні, враховуються й комунікативні здібності та 

особистісні характеристики. Основними особистісними характеристиками 

майбутніх маркетологів є: навички ділового спілкування; навички публічних 

виступів; навички роботи з ПК; вільне володіння українською та російською 

мовами, знання правопису та фахової термінології; базове знання англійської 

мови; активна життєва позиція; аналітичний склад мислення; вміння навчатися; 

вміння працювати у команді; наполегливість у роботі [19]. 

Англомовна компетентність у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні формується у майбутніх маркетологів у контексті професійно 

орієнтованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного та контекстного 

підходів. Аналіз методологічного підґрунтя формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні буде предметом дослідження наступного параграфу дисертації. 

 

1.2. Методологічні основи формування у майбутніх маркетологів  

англомовної компетентності в професійно орієнтованому  

усному спілкуванні 

Методологічною основою методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні є сучасні дидактичні й методологічні підходи.  

Формування у студентів багажу теоретичних чи практичних знань не є 

першочерговим завданням підготовки фахівців у ВНЗ [26], оскільки з метою 

пошуку знань студенти чи уже сформовані фахівці можуть звернутися до 
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довідкових друкованих чи електронних джерел [27, с. 18]. Тобто, 

непоінформованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у 

різних видах діяльності та сферах відносин, мають лежати в основі підходу, на 

якому ґрунтується ефективна професійна, у т. ч. й іншомовна професійна 

підготовка майбутніх фахівців у ВНЗ [28]. З огляду на це можна стверджувати, 

що професійно орієнтований підхід має слугувати ефективним методологічним 

підґрунтям формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Володіння мовою фаху, у т.ч. й іноземною, підвищує ефективність праці, 

а відтак – її продуктивність, а також допомагає орієнтуватися в ділових 

стосунках [29]. Вслід за Т. Хатчинсоном та А. Уотерсом, І. Гіренко наголошує, 

що курс навчання профільно орієнтованої іноземної мови не повинен 

використовувати методологію і методи дисциплін, які він обслуговує [30]. 

Мета викладання іноземної мови професійного спілкування – формування 

у тих, хто навчається, міжкультурної комунікативної компетентності, яка 

охоплює: мовну, соціальну, культурну, професійну та навчальну 

компетентності [31]. 

Професійно орієнтований підхід передбачає професійну спрямованість 

змісту навчання через діяльність, що має на меті виконання студентами 

прийомів та операцій, які формують відповідні професійні навички й уміння 

[32].  

Інтеграція дисципліни «Іноземна мова» з профілюючими предметами 

відображає процес формування нової парадигми  вищої освіти, яка поєднує 

гуманізовану модель навчального процесу й алгоритм навчально-професійної 

діяльності [33, с. 31]. В системі соціалізації та професіоналізації особистості 

центральне місце займає особистість фахівця та її всебічний розвиток.  

Згаданий підхід вимагає [33]:  

 інтеграції дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова професійного 

спілкування» з фахово орієнтованими дисциплінами на основі міжпредметних 

зв’язків; 
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 використання іноземної мови як засобу систематичного розширення 

професійних знань, розвитку професійних навичок та умінь; 

 застосування форм організації навчання і методів навчання, які 

допоможуть сформувати у студентів необхідні професійні навички, вміння, 

знання. 

Головна мета навчання іноземної мови є оволодіння мовленнєвою 

діяльністю, яка досягається шляхом формування навичок та умінь, засвоєнням 

лінгвістичних знань [34]. В процесі професійно-орієнтованого навчання 

іноземної мови встановлюється двосторонній зв’язок між намаганням студента 

отримати спеціальні знання зі своєї майбутньої професії та успішністю 

оволодіння мовою [35, с. 79]. За допомогою іноземної мови студенти 

отримують, розширюють професійні знання, розвивають професійні навички та 

уміння, мислення, пізнання інших світових культур. 

Компетентнісний підхід передбачає формування змісту освіти, який не 

має на меті першочерговий розвиток знаннєво орієнтованого компонента і 

зводиться до знаннєвої парадигми, а передбачає комплексне формування 

досвіду вирішення академічних, соціальних, професійних проблем і задач, 

виконання ключових перспективних професійних обов’язків, функцій та ролей 

[36]. Таким чином, пріоритетним завданням вищої школи на сьогоднішній день 

є формування у майбутніх фахівців комплексу відповідних компетентностей 

[37]; [38]; [39]. Іншомовна підготовка майбутніх маркетологів має на меті 

формування у них іншомовної професійно орієнтованої компетентності у видах 

мовленнєвої діяльності і ґрунтується на засадах компетентнісного підходу. 

Компетентнісний підхід передбачає формування у студентів 

мотиваційної, рефлексивної, когнітивної, операційно-технологічної, соціальної 

та інших складових результатів навчання, що є, водночас, компонентами 

англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

[40, с. 124] .  

Кожен з компонентів компетентності має відповідний метод формування, 

що характеризується єдністю мети, прийомів і результатів [41]. Так, методом 
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розвитку когнітивної складової компетентності студентів можна вважати 

пізнавальну діяльність, а відповідним результатом – багаж здобутих знань та 

досвід пізнання. Методом розвитку операційно-технологічної складової 

компетентності є практична діяльність, а результатом – комплекс здобутих 

навичок та умінь, а також досвід практичної діяльності (у контексті нашого 

дослідження йдеться про комунікативну діяльність). Методом розвитку 

мотиваційної складової компетентності можна вважати творчо-пошукову 

діяльність, а відповідним результатом – накопичення досвіду в успішному 

розв’язанні творчо-пошукових завдань. Методом розвитку рефлексивної 

складової є оцінювальна діяльність, а результатом – формулювання 

оцінювальних суджень, усвідомлення власної системи цінностей, розуміння 

системи цінностей інших осіб. Методом розвитку соціальної складової є 

імітація комунікативної діяльності та реальна комунікативна діяльність 

засобами умовно-комунікативних та комунікативних вправ і завдань 

інтерактивного характеру, а результатом – формування досвіду комунікативної 

діяльності [42]. 

На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновок, що 

компетентнісний підхід орієнтується на приріст знань, умінь і навичок – 

компонентів англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні, а також формування досвіду 

комунікативної діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до предмету 

комунікативної діяльності. Таким чином, вважаємо компетентнісний підхід 

одним із базових підходів до формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

Процес формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів 

у професійно орієнтованому усному спілкуванні дозволяє відзначити 

зорієнтованість його змісту на цінності особистісного розвитку [43] (одним із 

мотиваційних чинників розвитку яких у процесі підготовки майбутніх фахівців 

є професійний компонент, зокрема комунікація у сфері професійної діяльності) 

й значне зростання ефективності навчання за рахунок діяльнісного компоненту. 
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Таким чином, аналіз методологічного підґрунтя формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні доводить вагомість комунікативно-діяльнісного підходу [44]. 

Застосування комунікативно-діяльнісного підходу відповідає цілям навчання 

іноземних мов і дозволяє активно формувати і розвивати у тих, хто навчається, 

іншомовну комунікативну компетентність. Формування і розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності є метою стандартизованої мовної освіти на усіх 

рівнях [45].  

На основі досліджень І. Зимньої [46], Ю. Пассова [47], І. Бім [48], 

дослідниця І. Бабій робить висновок, що комунікативно орієнтоване навчання 

трактується як поєднання двох структурних компонентів: екстралінгвістичного, 

що включає комунікативні наміри мовця і предметний зміст спілкування 

відповідно до ситуації, а також лінгвістичного, який окреслюється мовним 

матеріалом (фонетичним, граматичним, лексичним) і мовленнєвим (зразки 

ситуативно і тематично зумовлених мовленнєвих висловлювань) [49]. На основі 

здійсненого у попередньому параграфі дисертації аналізу можемо 

стверджувати, що структура англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні відповідає 

засадам згаданого підходу. Виявлений факт є ще одним аргументом щодо 

доцільності формування у майбутніх маркетологів англомовної професійно 

орієнтованої компетентності на засадах комунікативного підходу, що носить 

діяльнісний характер.  

Діяльнісний підхід до формування у майбутніх маркетологів англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні акцентує на 

співвідношенні мови і мовлення. При цьому мова розглядається як засіб, а 

мовлення – як спосіб реалізації мовленнєвої діяльності. Мовлення є способом 

формулювання думки засобами системи мови у процесі мовленнєвої діяльності 

[50, с. 26–29]. Теорія мовленнєвої діяльності розглядає мовлення як активну, 

цілеспрямовану і вмотивовану діяльність та аналізує: функції і мотиви цієї 

діяльності, її зв’язок з мисленням; розвиток мислення засобами мови і 
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мовлення, процесами породження і сприйняття висловлювань, текстів; 

механізми мовлення, його види, типи; ефективні механізми оволодіння рідною 

та іноземними мовами [49]; [51]. Тобто, мовленнєва діяльність є процесом 

активного, цілеспрямованого спілкування, опосередкованого мовою і 

зумовленого ситуацією спілкування, взаємодією його учасників [46, с. 93]. 

Теоретичними засадами комунікативно-діяльнісного підходу є синтез 

загальнометодичних положень кількох суміжних дисциплін: комунікативної 

лінгвістики, лінгвістики тексту, теорії мовленнєвої діяльності [49]. 

Комунікативна лінгвістика досліджує загальні закони спілкування, структуру 

мови у процесах комунікації, взаємодію мовних і позамовних засобів 

комунікації, залежність організації та використання мовного коду від 

ситуативних явищ [49]. Лінгвістика тексту вивчає текст як форму 

функціонування мовної системи, а використання різнотипних навчальних 

текстів є одним з найефективніших шляхів реалізації комунікативно-

діяльнісного підходу у сучасній лінгводидактиці. Таким чином, ефективним 

вважається використання саме різнотипних навчальних текстів, у т.ч. 

усномовленнєвих [49].  

На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновок, що формування 

у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкування на засадах комунікативно-діяльнісного 

підходу передбачає оволодіння лінгвістичним матеріалом «у дії», тобто 

засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, що складає основу системи 

англійської мови з урахуванням їх комунікативної значущості для 

комунікативних ситуацій професійного спілкування. 

Комунікативні ситуації професійного спілкування створюють т. зв. 

«контекст спілкування». Таким чином, у рамках нашого дослідження вважаємо 

актуальним і контекстний підхід. Під контекстом науковці розуміють відносно 

закінчений у смисловому плані уривок тексту чи промови, в якому виявляється 

значення слів і їх сенс, а також лінгвістичне оточення мовних одиниць [52]. У 

свою чергу, контекстне навчання є формою активного навчання, що 
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застосовується у вищій школі з орієнтацією на професійну підготовку 

майбутніх фахівців. Контекстне навчання реалізується за допомогою 

системного використання професійного контексту, поступового насичення 

навчального процесу елементами професійної діяльності [53]. Концептуально 

контекстне навчання опирається на теорію діяльності Л. Виготського про 

засвоєння соціального досвіду в результаті активності суб’єкта [54]. Згідно із 

засадами контекстного підходу, зміст і процес навчання майбутніх 

маркетологів англійської мови повинен витікати з його провідної мети – 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні. 

Відповідно до згаданих вище підходів (контекстного, комунікативно-

діяльнісного і компетентнісного) на основі аналізу праць науковців [55]; [27, 

с. 25–26]; [56]; [57] визначаємо ряд принципів формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні: врахування особливостей професійної діяльності маркетологів, 

моделювання у навчальній діяльності комунікативних ситуацій професійної 

діяльності майбутніх фахівців; активного включення студента у навчальну 

діяльність; проблемності; методично обґрунтованого поєднання нових і 

традиційних методів навчання; комплементарності, доповнюваності. 

Детальніше зупинимось на кожному із визначених принципів. 

Принцип урахування особливостей професійної діяльності маркетологів 

реалізується через формування у студентів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні у контексті професійних 

обов’язків, функцій та ролей маркетологів, комунікативних ситуацій 

професійного спілкування маркетологів, урахування комунікативно-

прагматичних та семантико-стилістичних особливостей усного професійного 

дискурсу маркетологів у змісті навчання. 

Саме професійний контекст виступає чинником, який забезпечує 

реалізацію принципів моделювання у навчальній діяльності комунікативних 

ситуацій професійної діяльності й активного включення студента у навчальну 
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діяльність і забезпечує перехід від теоретичного осмислення професійно 

орієнтованих мовних знань до їх прикладного застосування у процесі 

формування мовленнєвих навичок і умінь [58]. Принципи моделювання у 

навчальній діяльності комунікативних ситуацій професійної діяльності й 

активного включення студента у навчальну діяльність сприяють активізації 

пізнавальної діяльності майбутніх маркетологів за рахунок професійної 

мотивації. 

Принцип проблемності полягає у створенні засобами ділових, рольових 

ігор та презентацій на заняттях з іноземної мови проблемних ситуацій 

професійного характеру, які активізують діяльність студентів. Завдання 

професійно орієнтованого змісту, що можуть виникати у комунікативних 

ситуаціях професійної діяльності маркетологів, мають поступово 

ускладнюватися і бути організовані у формі багаторівневих ігрових сюжетів 

[59, с. 73]; [60].  

Принцип методично обґрунтованого поєднання нових та традиційних 

методів навчання забезпечує індивідуалізацію й інтенсифікацію навчальної 

діяльності студентів, інтенсифікує процес становлення їхньої професійної 

спрямованості і прагнення до професійного самовдосконалення [61], забезпечує 

розвиток професійних інтересів студентів за рахунок проблемності завдань 

[62], що передбачають відтворення професійних функцій маркетологів. 

Принцип комплементарності ґрунтується на взаємодії кількох наукових 

дисциплін для вирішення однієї комплексної задачі [27, с. 25]. З метою 

вирішення комплексної проблеми формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

необхідно інтегрувати знання з галузевих (загальноекономічних), фахових 

(маркетингу) дисциплін, іноземної мови (англійської), іноземної мови 

професійного спілкування (англійської), а також навички та уміння професійно 

орієнтованого спілкування, у т. ч. іноземною (англійською) мовою. 

Принцип доповнюваності реалізується у контексті дослідження у двох 

аспектах. З одного боку, він дозволяє об’єднувати та ефективно доповнювати 
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усі проаналізовані вище принципи формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

[27, с. 26]. З іншого, – цей принцип реалізується в інтегрованому змісті 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні через доповнення матеріалу з 

нормативних і вибіркових дисципліни гуманітарного циклу (зокрема 

«Англійська мова», «Англійська мова професійного спілкування», «Ділова 

англійська мова» навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів – 

майбутніх маркетологів), дисциплін фундаментального і фахово орієнтованого 

циклів навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів – майбутніх 

маркетологів (табл. 2.1, п. 2.1).  

Контекстний, комунікативно-діяльнісний, професійно орієнтований та 

копметентнісний підходи обґрунтовують застосування у процесі формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні ділових та рольових ігор, презентацій. 

Оскільки презентація є однією з домінувальних форм усномовленнєвої 

діяльності маркетологів, наступний параграф дисертації буде присвячено 

аналізу презентації як провідного засобу формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

 

1.3. Презентація як провідний засіб формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

У контексті дослідження саме презентація розглядатиметься нами як 

провідний засіб формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів і забезпечуватиме 

об’єктивну сторону цього процесу, оскільки вміння якісно інформувати 

аудиторію, презентувати інформацію – вагома складова професіограми 

майбутнього маркетолога.  
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Мотивацію студентів вважаємо чинником, що забезпечуватиме 

суб’єктивну сторону процесу формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів. У 

процесі проведення методичного експерименту серед студентів 2-го та 5-го 

курсів економічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка напряму підготовки «маркетинг» (2015/2016 н. р.) доведено, що 

занурення у комунікативні ситуації професійної сфери слугує потужним 

мотиваційним чинником для студентів (п. 3.2, Додаток А, Додаток Б, 

Додаток В). 

Зупинимось детальніше на аналізі основних видів усних презентацій для 

сфери маркетингу, які доцільно організовувати в умовах академічного 

середовища. Презентація – спеціально організоване спілкування з аудиторією, 

мета якого надати інформацію, переконати або спонукати аудиторію до певних 

дій. Н. Арутюнова акцентує, що більшість мовленнєвих актів є чітко 

адресованими [63]. Презентація у сфері маркетингу завжди чітко адресована. 

Існує три канали реалізації презентації: вербальний, вокальний та 

невербальний.  

Розрізняють наступні види презентацій [64, с. 190–191]:  

 презентація за сценарієм; 

 інтерактивна презентація;  

 автоматична презентація; 

 навчальна презентація. 

Презентація за сценарієм є традиційним видом презентації з візуальними 

опорами, зокрема – слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й 

анімації, які демонструються на великому екрані або моніторі. Використання 

візуальних опор дозволяє зосередити увагу слухачів на основних твердженнях 

автора презентації і сприяє кращому запам’ятовуванню інформації.  

Інтерактивна презентація є представленням інформації на запит 

користувача, тобто така презентація є своєрідним діалогом користувача з 

комп’ютерним засобом навчання. Вона дає змогу ознайомитись з інформацією, 
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заглиблюючись в неї настільки, наскільки це було передбачено її розробником. 

Згаданий вид презентації захоплює користувача й утримує його увагу. 

Автоматична презентація – це інформаційний продукт, записаний на носії 

інформації (компакт-диску, зйомному диску, відеоплівці і т. п.) і 

розповсюджений серед потенційних споживачів з метою виявлення їхньої 

зацікавленості. 

Навчальна презентація є демонстрацією візуальних опор, що 

супроводжують виклад навчального матеріалу викладачем у процесі різних 

форм організації навчання. 

У свою чергу, навчальні презентації поділяються на наступні підвиди 

[64, с. 191]: 

 презентації-лекції / семінари; 

 презентації для самостійної роботи студента; 

 презентації-порадники. 

У процесі представлення навчального матеріалу під час проведення 

лекційних, семінарських, практичних занять з дисциплін фахово орієнтованого 

циклу, які читаються англійською мовою, а також дисциплін «Іноземна мова», 

«Іноземна мова професійного спілкування», «Ділова іноземна мова», викладачі 

використовують навчальні презентації з метою формування у майбутніх 

маркетологів як предметних знань з фахово орієнтованих дисциплін, так 

декларативних і процедурних знань у сфері англомовної професійно 

орієнтованої комунікації, а на їх основі – відповідних навичок і умінь – 

складових англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні. Запропонована нами методика формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні акцентує на регулярній підготовці та реалізації студентами 

найбільш поширених у сфері маркетингу видів і типів презентацій англійською 

мовою, які можливо організувати в умовах академічного середовища. 

Успішною вважається презентація, під час якої досягнуто поставленої мети 

[64, с. 190]. Проаналізуємо основні чинники успішної презентації. Перш за все, 
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чинниками успішної презентації є коректне виконання усіх визначених етапів 

підготовки і реалізації презентації (п. 2.3). Вокальні та невербальні засоби, 

особливо візуальні опори, суттєво посилюють вплив на аудиторію. Найбільш 

популярним засобом реалізації презентації на сьогоднішній день є офісні 

редактори, зокрема – Power Point пакету програмного забезпечення Microsoft 

Office, які надають можливість за допомогою комп’ютера підготувати набір 

слайдів, що слугуватимуть візуальними опорами і супроводжуватимуть виступ. 

Такі слайди, зазвичай, містять невелику кількість тексту, таблиці, діаграми, 

рисунки, відеокліпи, звуковий супровід [64, с. 191]. Іншими чинниками 

успішної презентації є: спосіб представлення інформації відповідно до інтересів 

цільової аудиторії; налагоджений контакт з аудиторією; тайм-менеджмент; 

здатність долати хвилювання перед аудиторією.  

Відтак, визначено, що до кола основних видів презентацій сфери 

маркетингу, які можуть виконуватися майбутніми маркетологами як під 

безпосереднім керівництвом викладача, так і в рамках самостійної роботи у 

процесі вивчення навчальних дисциплін «Іноземна мова професійного 

спілкування» та «Ділова іноземна мова» (тобто в умовах академічного 

середовища) належать презентації за сценарієм, інтерактивні презентації та 

автоматичні презентації, які представляють результати аналітичних операцій, 

зокрема:  

 перспективи розвитку товарів та послуг;  

 пропозиції щодо їх вдосконалення, розширення асортименту товарів та 

послуг;  

 перспективи розвитку підприємств;  

 опитування споживачів щодо якості товарів та послуг;  

 рекламу товарів та послуг; 

 звіти про результати діяльності. 

За цільовим критерієм найбільш розповсюдженими типами презентацій у 

сфері маркетингу є інформаційні (фінансово-аналітичні прогнози, звіти, 

рекламування з метою надання опису-характеристики товарів і послуг), 
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спонукальні презентації (представлення проектів вдосконалення товарів і 

послуг, розширення асортименту товарів і послуг, рекламування з метою 

зацікавлення цільової аудиторії у товарах і послугах) та презентації, спрямовані 

на переконання (рекламування з метою просування товарів і послуг). Залежно 

від типу презентації, різняться і методи розгортання презентації [64, с. 192]: 

інформаційна презентація послуговується, здебільшого, просторовим, 

індуктивним, причинно-наслідковим, дефініційним викладом; спонукальна та 

презентація, спрямована на переконання, послуговуються методами індукції, 

дедукції, аналогії, причинно-наслідкового зв’язку.  

У професійній діяльності маркетологи, здебільшого, поєднують різні 

методи викладу матеріалу презентації, оскільки змішаний тип композиції 

презентації дозволяє урізноманітнити структуру її основної частини.  

 

Висновки до розділу 1 

На основі здійсненого аналізу можемо зробити наступні висновки. 

Вивчення сутності і структури іншомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному і монологічному мовленні дало можливість 

визначити сутність англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх маркетологів. Так, англомовну професійно 

орієнтовану компетентність в усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

визначаємо як здатність згаданих фахівців реалізовувати усномовленнєву 

комунікацію професійно орієнтованого змісту в монологічній та діалогічній 

формах у комунікативних ситуаціях усного фахового спілкування.  

Структуру англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів складають мовленнєві, навчальні, 

інтелектуальні, організаційні та компенсаційні уміння, фонетичні, лексичні і 

граматичні мовленнєві навички; декларативні і процедурні знання; 

комунікативні здібності і особистісні характеристики.  

Методологічним підґрунтям методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 
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спілкуванні є сучасні підходи, зокрема: компетентнісний, професійно 

орієнтований, комунікативно-діяльнісний та контекстний. Орієнтація на згадані 

підходи дозволяє відійти від знаннєвої парадигми й у підготовці (у т. ч. 

іншомовній) майбутніх маркетологів акцентувати на формуванні у них вагомих 

компонентів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні, які у майбутньому дозволять згаданим фахівцям розв’язувати 

проблеми, що виникають у процесі усномовленнєвої професійної діяльності. 

Відповідно до окреслених підходів визначено принципи формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні: врахування особливостей професійної 

діяльності маркетологів, моделювання у навчальній діяльності комунікативних 

ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців; активного включення 

студента у навчальну діяльність; проблемності; методично обґрунтованого 

поєднання нових і традиційних методів навчання; комплементарності, 

доповнюваності. 

До числа найбільш розповсюджених видів презентацій, які проводяться 

маркетологами і можуть бути зреалізованими в академічних умовах як під 

безпосереднім керівництвом викладача, так і в рамках самостійної роботи у 

процесі вивчення навчальних дисциплін «Іноземна мова професійного 

спілкування» та «Ділова іноземна мова», належать презентації за сценарієм, 

інтерактивні та автоматичні презентації, присвячені: представленню 

результатів аналітичних операцій, зокрема перспектив розвитку товарів і 

послуг, пропозицій щодо їх удосконалення, можливостей розширення 

асортименту товарів і послуг, перспектив розвитку підприємств, опитування 

споживачів щодо якостей товарів і послуг; рекламуванню товарів і послуг; 

звітуванню про результати діяльності. Найбільш поширеними типами 

презентацій у сфері маркетингу є інформаційні, зокрема – фінансово-аналітичні 

прогнози, звіти, рекламування з метою надання опису-характеристики товарів і 

послуг; спонукальні ї, зокрема – представлення проектів удосконалення товарів 

і послуг, розширення асортименту товарів і послуг, рекламування з метою 
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зацікавлення цільової аудиторії у товарах і послугах; презентації, спрямовані на 

переконання, зокрема – рекламування з метою просування товарів і послуг. 

Нами здійснений аналіз теоретико-методичних засад формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. Наступний розділ дисертації присвячений 

обґрунтуванню методики формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Основні положення цього розділу дисертації висвітлені у публікаціях 

автора: [65]; [66]. 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ 

АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

У другому розділі визначено предметний і процесуальний компоненти 

змісту формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуваннні; проаналізовано 

лінгвопрагматичні особливості усномовленнєвого англомовного дискурсу 

маркетологів; здійснено відбір мовного та мовленнєвого матеріалу для 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуваннні; розроблено підсистему вправ і 

завдань для формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуваннні; сконструйовано 

лінгводидактичну модель  формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуваннні. 

 

2.1. Зміст формування у майбутніх маркетологів англомовної  

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

Англомовний усний професійний дискурс майбутніх маркетологів 

реалізується у процесі їх іншомовної підготовки у ВНЗ в рамках відповідних 

форм організації навчання, спрямованих на інтегроване формування у студентів 

професійної компетентності, що передбачає застосування сучасного 

маркетингового інструментарію, та англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному мовленні, а саме: 

  лекцій з дисциплін фахово орієнтованого циклу англійською мовою; 

  семінарських занять з дисциплін фахово орієнтованого циклу 

англійською мовою; 
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 семінарських та практичних занять з іноземної мови за професійним 

спілкуванням;  

  міждисциплінарних семінарів англійською мовою, організованих у процесі 

проходження студентами навчальної і виробничої практик з проблем тенденцій 

розвитку ринку, ведення бізнесу, спілкування з бізнес партнерами та ін.; 

 підсумкових занять, що передбачають оцінювання рівня сформованості 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні (у 

курсі лекцій та семінарських занять з фахово орієнтованих дисциплін 

англійською мовою та практичних занять з англійської мови за професійним 

спрямуванням).  

Основною метою лекції є вираження та передача нової для студентів 

інформації. Заняття-опитування та семінари, спрямовані на максимальне 

залучення студентів до співпраці та обговорення нового матеріалу з метою його 

засвоєння. Найбільш поширеним методом формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності є виконання проектів англійською мовою, що 

передбачають усну презентацію отриманих результатів. Студентські 

презентації дещо відрізняються від інших аудиторних занять тим, що на занятті 

задіяний один або декілька студентів, які виступають перед аудиторією чи 

ведуть дискусію. 

У ході проведення всіх перелічених вище форм організації навчання 

відбувається сприйняття й обмін студентами інформацією у системах 

«викладач-студент» та «студент-студент» у процесі конструювання ними 

нового знання та формування у них професійної компетентності та англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні. 

До позааудиторних заходів належать: консультація та інтерв’ю щодо 

написання науково-академічних праць, а саме – проектів, ессе, статей та ін.; 

зустріч з керівництвом факультету або студентською радою; тур-екскурсія 

бібліотекою, музеєм або студентським містечком та консультація з викладачем 

або керівником [67]; [68]. Консультації передбачають комунікативну взаємодію 
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між студентами та представниками викладацького складу щодо навчальних 

планів, програм підготовки до екзаменів і т. п. [22].  

На особливу увагу у структурному аспекті заслуговує використання 

фатичної або світської бесіди (small talk). Під фатичною бесідою розуміємо 

спілкування на контактовстановлювальну тему, яка стосується комунікативної 

події або самих комунікантів. Таким чином, фатична бесіда – це  приємна 

розмова на загальні теми, яка формально ні до чого не зобов’язує. Основна мета 

фатичної бесіди – приємно провести час із співрозмовником, залишаючись з 

ним у вербальному контакті. В усному академічному дискурсі фатична бесіда 

має свої особливості. Головною функцією фатичної бесіди є зав’язування 

контакту та підготовка співрозмовників до подальшого розгортання 

комунікації. Як встановлює наше дослідження, до фатичної бесіди належать 

обговорення різноманітних органіцізаційних питань, наприклад, екзамену чи 

майбутньої поїздки. [69, с. 3]. Наведемо приклад фактичної бесіди – 

обговорення екзамену. 

– There’s just one hand out today on the lecture, and the exam’s coming up, 

on Wednesday, do you have any questions concerning it? 

– Is the exam in this building?   

– Exam will be here in this room at this time, and you’ll be handed out the 

exam papers. That means you write it on your own. You don’t need to bring your 

books or any things, no calculators. You won’t be allowed to use any materials or 

cheat in any other way at the exam, you know.  

– Is today’s lecture on the exam?  

– Pardon, could you say it again?  

– Is today’s lecture on the exam?  

– Good question. І’m sorry it is not on the exam. 

– Basically I’m going to dwell on some important for your future professional 

practice issues of holding negotiations. Okay… well… today І’m going to discuss 

with you… 
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У поданому уривку з лекції викладач та студенти обговорюють 

підготовку до екзамену. Викладач розпочинає лекцію не відразу, увага 

студентів активізується за допомогою фатичної бесіди для того, щоб 

підготувати їх до подальшої взаємодії та плавно перейти до нового матеріалу. 

Крім цього, ініціювання комунікації за допомогою фатичної бесіди сприяє 

створенню позитивної атмосфери спілкування [70]. Наведений приклад 

свідчить про те, що викладач намагається побудувати товариські відносини зі 

студентами. Отже, однією з провідних особливостей академічного дискурсу є 

відкритість викладачів до дискусії та заохочення студентів до її розгортання. 

Викладачі повинні залучати студентів до більш детальних пояснень та 

розширених відповідей. Важливою рисою спілкування у професійно-

академічній сфері є вживання компліменту та похвали з метою схвалення й 

заохочення, таким чином викладач стимулює студента до подальшої праці, 

надихає його на досягнення нових результатів. 

Статуси комунікантів (адресанта – викладача і адресатів – студентів) в 

рамках академічного дискурсу не є рівними, а адресантно-адресатна 

конфігурація – асиметрична, з особливою статусною роллю адресанта як 

кваліфікованого фахівця, ментора [20, с. 24].  

У змістовому плані усний як професійний, так і академічний дискурс 

майбутніх маркетологів оперує інформаційним простором, концептами і 

термінами маркетингу, має місце в рамках зазначених вище комунікативних 

подій, тяжіє до розширення інформаційного простору, акцентування викладеної 

інформації, рекомендацій, оцінки певних явищ та діяльності студентів і т. п. На 

основі аналізу праць [22], [20], [71], [72], [73] можемо стверджувати, що 

лексичний код професійного дискурсу маркетологів – терміносистема 

маркетингу. Англомовний лексичний корпус сфери маркетингу складає ділова 

англійська мова [73]. Синтаксичний код характеризується використанням 

наступних прийомів: вживанням повторів, паралелізмів, спонукальних 

конструкцій, постановкою риторичних запитань, розширенням простих речень 

за рахунок означень, які виконують функцію оцінювання [74]. Стилістичний 
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потенціал усного професійного дискурсу маркетологів (вживання лексичних 

повторів та паралельних конструкцій, означень, що виражають певну оцінку і 

ставлення) дозволяє увиразнити інформацію, а також сприяє легкому 

запам’ятовуванню інформації адресатом. 

Усномовленнєвий дискурс сфери маркетингу реалізується, насамперед, 

через ряд комунікативних стратегій, до яких належать інформативна, 

аргументативна, спонукальна, конфронтації та стратегія компромісу [73]; 

[75]; [76].  Кожна із згаданих стратегій, в свою чергу, реалізується у ряді 

тактик. 

Інформативна комунікативна стратегія реалізується тактиками, які 

комунікант використовує для фатичного спілкування та отримання необхідної 

інформації, а саме [73]:  

 тактика встановлення мовленнєвого контакту: Hello, let me introduce 

myself, I‟m… I‟ll be responsible for logo creation. 

 тактика підтримання спілкування: Haven‟t I seen you somewhere before? 

Were you at Expo Fair in Munich last month?;  

 тактика розмикання мовленнєвого контакту: Must go now, I have got an 

appointment; 

 тактика запиту інформації: How are things with panel surveys? What‟s your 

idea of a new package? What do you think of exclusive distribution? 

З боку адресата при цьому застосовується тактика інформування[73].  

 За допомогою аргументативної стратегії реалізується поважне ставлення до 

статусу партнерів, що, в свою чергу, вимагає поважного ставлення до думки 

співрозмовника та ввічливого відстоювання власних позицій за допомогою 

переконливих фактів і аргументів. Реалізація аргументативної тактики в 

усномовленнєвому дискурсі маркетологів вимагає використання тактик[73][77]:  

 генералізації й протиставлення: Sure, we want to win us as many customers 

as possible, but we have to consider the competition on the market; 

 аналогії: The products or services that most businesses start with are problem 

children which  require a lot of cash to hold their share;   
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 посилання на авторитетну особу: The thing is I„ve had a talk with the 

analyst. Skimming pricing policy won‟t justify itself; 

 опису позитивної перспективи: It is likely to be no competition in this 

market due to the cutting-edge nature of the product. 

Інструктивна функція дискурсу маркетологів реалізується через 

спонукальну стратегію, у межах якої застосовуються тактики [73]: 

 безпосередньої каузації: See to it that it is done. We can‟t fail the delivery; 

 тактика маскування каузації: Well, It would be a good thing for you to  try  

direct marketing with our customers. 

 У конфліктній ситуації застосовуються комунікативна стратегії конфронтації 

та компромісу. Комунікативна стратегія конфронтації приймає, здебільшого, 

вигляд маніпуляції. Утакому випадку використовуються тактики [73]: 

 відмови від дії: D: They want us to reduce the number of warehouse outlets.  

P: No way; 

 докору: How dare they say we don‟t care about the promotion.  

 погрози: You‟ll be sorry; Mark my words! This version of  product will make 

a loss.    

 перебивання: What‟s that got to do with it? Do you expect me to believe 

that?   

 обурення: Words fail me. That‟s the last thing I‟d do.  The target audience 

won‟t understand it.  

 натяку: The point is that we have to test consumer reactions. I mean to say 

that product differentiation pays off. 

У ситуації, коли комуніканти спрямовують свої комунікативні дії на пошук 

консенсусу,застосовуються різноманітні регулятивні засоби в межах стратегії 

компромісу, за допомогою якої комуніканти узгоджують свої інтереси і яка 

реалізується серією тактик [73]: 

 переконання: We‟ve got to focus on early adopters. They are eager to have 

the latest things; 
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 прояву співчуття й приваблення  уваги: I don‟t see why you should distress 

yourself / Things do happen. You have to deliver new benefits to this product. 

 згоди: I fully agree with you. That‟s it. That‟s just what I was going to say.   

Формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні майбутніх маркетологів відбувається, перш за все, у 

процесі вивчення студентами бакалаврату і магістратури навчальних дисциплін 

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Ділова 

англійська мова» з урахуванням необхідності розвитку в студентів знань, умінь 

і навичок для виконання професійних функцій і обов’язків англійською мовою і 

відбувається в межах комунікативних подій академічного спілкування. 

Формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів базується на міжпредметних зв’язках з 

дисциплінами фундаментального і фахово орієнтованого циклів, оскільки у 

студентів мають бути сформовані відповідні знання, уміння і навички з 

фундаментальних і фахово орієнтованих дисциплін. 

Визначені вище компоненти англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів формуються у 

процесі вивчення цими фахівцями наступних дисциплін (табл. 2.1)  

Таблиця  2.1 

 Матриця співвідношення компонентів англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів  

з навчальними дисциплінами їх підготовки 

Компоненти англомовної 

компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні 

майбутніх маркетологів 

Дисципліни, що забезпечують 

оволодіння компонентами 

англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів 

мовленнєві, навчальні, 

інтелектуальні, організаційні, 

компенсаційні уміння 

нормативні і вибіркові дисципліни 

гуманітарного циклу, зокрема 
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Продовження таблиці 2.1 

 

 «Англійська мова», «Англійська 

мова професійного спілкування», 

«Ділова англійська мова» 

навчального плану підготовки 

бакалаврів і магістрів – майбутніх 

маркетологів; дисципліни усіх циклів 

навчального плану підготовки 

бакалаврів і магістрів – майбутніх 

маркетологів 

фонетичні, лексичні, граматичні 

мовленнєві навички 

нормативні і вибіркові дисципліни 

гуманітарного циклу, зокрема 

«Англійська мова», «Англійська мова 

професійного спілкування», «Ділова 

англійська мова» навчального плану 

підготовки бакалаврів і магістрів – 

майбутніх маркетологів 

декларативні і процедурні знання нормативні і вибіркові дисципліни 

гуманітарного циклу, зокрема 

«Англійська мова», «Англійська мова 

професійного спілкування», «Ділова 

англійська мова» навчального плану 

підготовки бакалаврів і магістрів – 

майбутніх маркетологів; дисципліни 

фундаментального і фахово 

орієнтованого циклів навчального 

плану підготовки бакалаврів і 

магістрів – майбутніх маркетологів 

комунікативні здібності й особистісні 

характеристики 

дисципліни усіх циклів навчального 

плану підготовки бакалаврів і 

магістрів – майбутніх маркетологів 
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Таким чином, зміст навчальних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна 

мова професійного спрямування» суспільно-гуманітарного циклу підготовки 

майбутніх маркетологів у вітчизняних ВНЗ спрямований на формування у 

студентів високого рівня англомовної професійно-комунікативної 

компетентності, що є метою їх навчання в узагальненому вигляді. Англомовна 

компетентність в усному професійно орієнтованому спілкуванні майбутніх 

маркетологів – одна із провідних складових їх англомовної професійно-

комунікативної компетентності. 

Зміст формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів покликаний 

забезпечити досягнення визначених цілей навчання. Науковці визначають 

наступні рівні цілей навчання іноземній мові: 1) інтегративний і змістовий 

рівень (мова як засіб вираження); 2) лінгвістичний та інструментальний рівень 

(мова як семіотична система); 3) емоційний рівень міжособистісних зв’язків і 

поведінка (мова як засіб вираження оцінки і суджень щодо себе та інших); 

4) рівень індивідуальних навчальних потреб (корегуюче навчання на основі 

аналізу помилок); 5) освітній рівень екстралінгвістичних цілей (вивчення мови 

у межах програми навчального закладу) [78]. 

Процес визначення мети і цілей навчання нерозривно пов’язаний з 

аналізом потреб студентів – майбутніх маркетологів і аналізом цільової ситуації 

[79, с. 439]; [80, с. 52–115]. Аналіз потреб студентів має враховувати як 

безпосередній аналіз їх навчальних потреб, так і аналіз вимог ринку праці до 

успішного фахівця-маркетолога, що базується на аналізі його основних 

функцій. Аналіз цільової ситуації дає можливість систематизувати потреби 

студентів у рамках академічного середовища [81]; [82]; [83].  

Як уже зазначалося (п. 1.1), складовими англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів є: 

мовленнєві, професійні, інтелектуальні, навчальні, організаційні та 

компенсаційні вміння; мовленнєві (фонетичні, лексичні, граматичні) та 

професійні навички; декларативні (мовні, мовленнєві, країнознавчі, предметні 
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(фундаментальні, фахово орієнтовані)) знання; процедурні (соціокультурні, 

фахово орієнтовані знання); комунікативні здібності (внутрішня мотивація, 

організація мовлення, орієнтація у ситуації спілкування) [7, с. 302–304].  

Предметний аспект змісту формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

передбачає лінгвопрагматичні особливості усного фахового дискурсу 

маркетологів, сфери і види, а також функції усного професійно орієнтованого 

спілкування маркетологів, ролі фахівців, комунікативні стратегії, комунікативні 

ситуації, засоби комунікації, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми, 

тексти, а також конструкти, які ми формуємо у майбутніх фахівців (у контексті 

нашого дослідження – англомовну компетентність майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні). Враховуючи соціальну 

спрямованість компонентів предметного аспекту, змісту формування 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

майбутніх маркетологів, ще раз закцентуємо, що він має орієнтуватися як на 

сучасні вимоги ринку праці до фахівців сфери маркетингу, так і на сучасні 

вимоги суспільства щодо організації академічного середовища.  

Процесуальний аспект змісту формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні включає компоненти згаданої 

компетентності, які формуємо і розвиваємо у майбутніх маркетологів, а саме: 

мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, компенсаційні уміння; 

мовленнєві навички; декларативні і процедурні знання; вміння застосовувати 

мовленнєві моделі для реалізації відповідних комунікативних стратегій; 

підсистему вправ і завдань для формування згаданої компетентності. 

Оскільки, як уже зазначалося, підготовка майбутніх маркетологів до 

професійно орієнтованого усного спілкування відбувається в рамках 

академічного середовища, зупинимось на змісті поняття «англійська мова для 

академічних цілей». Британські фахівці з методики викладання англійської 

мови для спеціальних цілей Т. Дадлі-Еванс та М. Сейнт Джон виокремлюють 

англійську мову для академічних цілей як компонент англійської мови для 
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спеціальних цілей поруч із англійською мовою для професійних цілей [84, с. 6]. 

Основними сферами застосування англійської мови для академічних цілей 

фахівці вважають академічну сферу, сфери науки і технологій. Сфера 

комунікації академічного дискурсу – науково-освітня. Відтак, усне професійно 

орієнтоване спілкування майбутніх маркетологів концентрується на основах і 

найновіших досягненнях економічної науки та науки маркетингу, технологіях 

маркетингових дій і реклами і реалізується в академічних умовах. 

Існує три ключові характеристики змісту навчання англійської мови для 

спеціальних цілей, притаманні, в свою чергу, й предметному аспектові змісту 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні: 1) використання аутентичних навчальних 

матеріалів; 2) професійна спрямованість; 3) саморегуляція [85]; [86]. 

На основі здійсненого аналізу навчальних і робочих програм 

фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін підготовки майбутніх 

маркетологів у ВНЗ, навчально-методичного забезпечення згаданих дисциплін 

[87]; [88]; [89]; [90]; [91]; [92]; [93]; [94]; [95]; [96]; [97]; [98]; [99]; [100]; [101]; 

[102]; [103]; [104], наукових праць з проблеми підготовки фахівців сфери 

маркетингу [105],  аналізу навчальних і робочих програм дисциплін  «Іноземна 

мова» та «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів 

економічного факультету спеціальності «маркетинг» вітчизняних ВНЗ, 

вітчизняних та закордонних підручників і посібників до згаданих дисциплін 

[106]; [107]; [108]; [109]; [110]; [111]; [112]; [113]; [114]; [115];  [116] 

пропонуємо наступний зміст формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, 

укладений за тематичним принципом: 

Unit 1. What do marketers do? 

  How do you see yourself in the field of marketing? 

  Will you background knowledge in marketing help you to find a good job? 

  What post in marketing is the most preferable to you? 

  Presenting roles and functions of a marketer 
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Unit 2. Understanding the Language of Marketing 

 Discussing the marketing mix 

 Applying a marketing process 

 Designing a marketing plan 

 Analysing strategies and objectives 

 Conducting market research  

 Observation Techniques 

 Where do people get information from? 

 Presenting a marketing process 

Unit 3. Knowing the Customer 

 Examining positioning strategies 

 Evaluating customer research 

 Questionnairing the customers 

 Understanding the consumer 

 Discussing trends  

 Presenting the target customer group 

Unit 4. The Use of English in Marketing Communications 

 Assessing the use of English in advertising 

 Discussing sales performance 

 Analysing the role of direct marketing 

 The language of e-marketing 

 Presenting the advantages and disadvantages of  direct market and e-market 

Unit 5. Product Development 

 New products appearing on the market recently  

 Packaging / branding 

 What is essential for the company to stay competitive? 

 Developing your points 

 Product life cycle 

 Presenting the advertising of a product or service 
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Unit 6. Conducting Effective Marketing Campaigns 

 Presenting a marketing campaign to clients and stakeholders 

 The language of persuasion 

 Evaluating campaign results 

 Presenting the marketing campaign of  a product or service 

Unit 7. Distribution and pricing strategies 

 Distribution strategies 

 Pricing strategies 

 Economy, penetration, skimming and premium selling 

 Factors influencing distribution pricing strategies 

 Making final decision depending on goals  

 Presenting effective pricing and distribution strategies 

Unit 8. Analysing Marketing Case Studies 

 Coca Cola 

 Dr Martens 

 The Coffee Company 

 Presenting your company case studies 

Unit 9. Functional language 

 Debating marketing and brand trends 

 Negotiating with clients, suppliers, stakeholders 

 Facilitating meetings effectively 

 Presenting the results of  the negotions 

Unit 10. Marketing plan for a business 

 Steps to prepare a marketing plan for a business 

 Sales and Distribution Plan 

 Key strategies to present an effective marketing plan for a business 

 Presenting your business plan 

Існуючі підручники та посібники до дисциплін «Англійська мова» / 

«Англійська мова за професійним спрямуванням», які забезпечують іншомовну 
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підготовку майбутніх маркетологів у вітчизняних ВНЗ, є комплексними 

навчально-методичними виданнями, які слугують засобами формування 

англомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх 

маркетологів у всіх видах мовленнєвої діяльності з опорою на рецептивні [107]; 

[106]; [112], або ж спрямовані на розвиток умінь і навичок говоріння у 

майбутніх економістів без урахування маркетингового профілю [109]; [110]; 

[111]; [114]; [115]. Окремі видання присвячені тестуванню лексичних умінь 

майбутніх маркетологів [108]. 

На основі здійсненого аналізу й з урахуванням необхідності опрацювання 

окресленого змісту навчання для формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, 

вважаємо за доцільне укласти посібник з англійської мови професійного усного 

спілкування для маркетологів, який відображав би ключові характеристики 

змісту формування у майбутніх маркетологів та відповідав основним засадам 

методики формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, тобто містив би відповідну 

підсистему вправ і завдань з урахуванням обґрунтованих критеріїв відбору 

матеріалу (Додаток Д). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що зміст формування 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

майбутніх маркетологів відображає перелічені вище лінгвопрагматичні 

характеристики дискурсу маркетологів, реалізується у процесі вивчення 

визначених вище тем на основі матеріалу, відібраного з урахуванням певних 

критеріїв. 

Обґрунтуванню критеріїв відбору матеріалу з метою формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні присвячено наступний параграф дисертації. 
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2.2. Відбір матеріалу для формування англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів 

Проблема відбору матеріалу для формування англомовної компетентності 

в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів є 

вагомою передумовою розроблення відповідної методики і безпосередньо 

корелює з визначенням етапів і підетапів, а також створенням підсистеми вправ 

і завдань. 

Формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні здійснюється у контексті 

визначених на основі аналізу обов’язків і функцій маркетологів комунікативних 

ситуацій усного професійного спілкування маркетологів (опитування 

споживачів щодо певних якостей товарів і послуг; проведення рекламних акцій 

і кампаній споживачам товарів та послуг (зокрема презентацій товарів і 

послуг); консультування з колегами щодо процедур проведення аналітичних 

операцій, організаційних аспектів рекламних кампаній; представлення 

розроблених планів, результатів проведеного аналізу, звітів про результати 

діяльності, пропозицій щодо вдосконалення товарів і послуг, покращення 

діяльності колегам і адміністрації (зокрема, у формі презентацій) з урахуванням 

проаналізованих вище (п. 2.1) лінгвопрагматичних характеристик усного 

дискурсу маркетологів, який можливо відтворити в академічному середовищі. 

Оскільки домінувальними формами усного професійного спілкування 

маркетологів визначено монолог-презентацію товарів і послуг, а також діалог з 

аудиторією до і після презентації, сконцентруємо увагу на аналізі текстів-

презентацій, міні-діалогів та діалогів з аудиторією, які відповідають узусним 

нормам уживання цих жанрів носіями мови – професіоналами.  

Як уже зазначалося, основними складовими усного спілкування 

професійно орієнтованого спілкування маркетологів є комунікація, інтеракція 

та перцепція (п. 1.1). Комунікація реалізується через обмін інформацією між 

комунікантами, у контексті нашого дослідження – через представлення 
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інформації у формі монологу-презентації. Інтеракція передбачає обмін 

інформацією у формі діалогу маркетолога з клієнтами до і  після презентації. 

Перцепція є процесом взаємодії маркетолога з клієнтами за допомогою усного 

спілкування, результатом якого є сприйняття і взаєморозуміння між 

комунікантами.  

Формування навичок і умінь перцепції розпочинається із читання й 

прослуховування, а також аналізу оригінальних текстів – презентацій різних 

видів і типів. На подальших етапах формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

розвиваються навички та уміння перцепції у процесі читання й 

прослуховування діалогів з аудиторією, які супроводжують монологи-

презентації. Формування навичок і умінь комунікації розвиваються у процесі 

продукування студентами монологів-презентацій. Формування навичок і умінь 

інтеракції, в свою чергу, розвиваються у процесі інтерактивного обміну 

інформацією між студентами в парах і малих групах. 

Таким чином, одиницею відбору матеріалу з реципіювальною метою у 

процесі формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні є аутентичні тексти у формі 

монологів-презентацій різних видів і типів, а також діалоги з аудиторією, 

предметом яких є обговорення товарів і послуг, презентація проектів, бізнес-

планів. Згадані тексти виконуватимуть еталонно-допоміжну функцію, тобто 

слугуватимуть зразками для конструювання майбутніми маркетологами 

власних висловлювань монологічного характеру та реплік для участі у 

діалогічному мовленні, відтворюючи адекватну комунікативну поведінку 

маркетологів-носіїв англійської мови. Обсяг текстів і об’єм навчального 

матеріалу, що планується для пред’явлення впродовж навчального заняття, 

визначається відповідно до рівня сформованості у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

На основі здійсненого у п. 1.1 аналізу доведено, що доцільно акцентувати 

на наступних видах монологу: зовнішньому, міжособистісному і публічному, 
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дружньому та офіційному, розповідному та описовому, безпосередньому, 

жанровому (монолог-презентація) і тематичному. До домінувальних видів 

діалогів, на яких необхідно акцентувати у процесі формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів відносимо: бесіду, розмову та діалог 

монологічного характеру. До основних типів діалогів, на яких необхідно 

акцентувати у процесі формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів належать: ероматичний, еристичний, риторичний та 

карнавальний. 

На основі аналізу досліджень [7]; [117]; [118]; [119]; [120]; [121],  а також 

на основі здійсненого нами аналізу (п. 2.1) можемо зробити висновок про те, 

що критеріями відбору текстів-монологів у формі презентацій та текстів-

діалогів з метою формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні є:  

 автентичність; 

 професійна спрямованість; 

 зразковість як здатність тексту виконувати еталонно-допоміжну 

функцію при продукуванні студентами власних висловлювань; 

 кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, які 

застосовуються у сфері маркетингу; 

 відображення домінувальних комунікативних стратегій у діалогах-

зразках; 

 тематичність; 

 актуальність інформації; 

 відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності. 

Критерій автентичності передбачає відбір автентичних неадаптованих 

текстів, які не були призначені для навчальних цілей і були складені для 

професійного користування англомовними фахівцями маркетингу. 
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Автентичність навчального матеріалу забезпечується через відбір діалогічних і 

монологічних текстів, що дають мовну та мовленнєву опору, зразок для 

наслідування, основу для створення власних висловлювань за зразком 

[122, с. 85].  Ілюстрація функціонування мови у формі, що прийнята її носіями, 

у природному соціальному контексті [123, с. 13] полегшує перехід до розуміння 

текстів з більш підвищеною складністю. Поповнення тезаурусу студентів 

новою інформацією з автентичних текстів забезпечує розвиток у них 

предметної компетентності [124, с. 121].  

Критерій професійної спрямованості означає відбір навчального матеріалу, 

зміст якого створює передумови для успішної професіоналізації студентів-

маркетологів. Низка дослідників підкреслюють важливість професійної 

спрямованості в процесі формування іншомовної компетентності в говорінні 

фахівців різних галузей [122]; [125]; [126].  Використання текстів професійного 

характеру сприяє оволодінню майбутніми маркетологами знаннями з фахових 

дисциплін за допомогою англійської мови. Навчальний матеріал виступає 

опорою для стимулювання мовленнєвої взаємодії студентів на професійну 

тематику.  

Критерій зразковості як здатності тексту виконувати еталонно-допоміжну 

функцію при продукуванні студентами власних висловлювань охоплює 

усвідомлення студентами алгоритму побудови тексту та здатність студентів 

самостійно продукувати текст аналогічної організації  [127, с. 141].  

Критерій кореляції типів текстів з презентаціями передбачає відповідність 

параметрів текстів до основних видів та типів презентацій, які використовують 

маркетологи у процесі професійної діяльності, а відтак – майбутні економісти в 

процесі оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. Більшість 

учених погоджуються з поділом мовленнєвих повідомлень на констатувальні та 

аргументативні залежно від логіко-смислових зв’язків [128]. До 

констатувальних типів відносять опис і розповідь, до аргументативних – роздум 

у всій різноманітності його реалізації (доказ, пояснення, умовивід) [129, с. 38]. 

У сфері маркетингу інформаційні презентації можуть містити опис і пояснення: 
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спонукальні презентації – доказ, пояснення; презентації, спрямовані на 

переконання – пояснення, умовивід.  

Критерій відображення домінувальних комунікативних стратегій у 

діалогах-зразках передбачає наявність реплік і реакцій, які реалізують 

комунікативні стратегії усномовленнєвого дискурсу сфери маркетингу, а саме: 

інформативну, комунікативну, аргументативну, спонукальну, конфронтації та 

компромісу.    

Критерій тематичності означає дидактично доцільний відбір типових 

навчальних матеріалів, що забезпечує виконання чинної  програми. Відбір 

матеріалу відбувається з урахуванням програми курсу та  переліком тем, які 

визначені програмою.   

Критерій актуальності забезпечує новизну та інформативність текстів. 

Включення у певну систему інформативних зв’язків, які актуалізують 

прагматичну властивість інформації та сприяють досягненню майбутніми 

маркетологами комунікативної мети, стимулює студентів у подолані змістових 

та мовних труднощів під час діалогічного та монологічного мовлення.  

Надзвичайно ефективними є тексти – зразки монологів-презентацій, 

представлені у формі відеофонограми [130], оскільки у такому випадку 

активізується акустичний канал сприйняття інформації, а також відбувається 

т. зв. «зрощення» лексичних одиниць та мовленнєвих моделей з візуальними 

образами. Проте, перед переглядом відеофонограми необхідно належним чином 

представити мовний і мовленнєвий матеріал, на якому акцентує 

відеофонограма. 

Володіння майбутніми маркетологами англомовною компетентністю в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні (як в монологічному, так і в 

діалогічному усному мовленні) передбачає володіння згаданими фахівцями 

відповідним мовним матеріалом: у першу чергу – лексичними одиницями: 

словами і сталими словосполученнями (у т.ч. термінологічними), граматичними 

конструкціями, властивими усному професійному спілкуванню маркетологів, а 

також мовленнєвими моделями (мовленнєвими фрагментами, об’єднаними у 
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репліки). Отже, одиницями відбору з продукувальною метою у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні вважаємо лексичні одиниці 

(термінологічні одиниці включно), граматичні конструкції, а також мовленнєві 

фрагменти, об’єднані у репліки. 

Аналіз праць, присвячених відбору лексичного матеріалу, [7]; [131]; [132] 

довів: 

1) відбір лексичних одиниць базується на відповідних критеріях; 

2) здійснюючи укладання лексичного мінімуму, необхідно визначити 

кількість лексичних одиниць та їх віднесеність до активного чи пасивного 

мінімуму. 

Науковці розрізняють активний і пасивний лексичний мінімум [133]. 

Активним лексичним мінімумом вважатимемо лексичний матеріал, яким вільно 

володіють студенти з метою висловлювання власних думок в усній формі, а 

також розуміння думок співрозмовників у процесі аудіюванні чи розуміння і 

сприйняття писемного висловлювання у процесі читання (рис. 2.1).  

Пасивний лексичний мінімум трактуємо як лексичний запас, який 

студенти повинні розпізнавати і розуміти при сприйнятті висловлених в усній 

формі думок співрозмовників (у процесі аудіювання) та при сприйнятті 

оформлених у письмовій формі повідомлень у процесі читання (рис. 2.1). 

Однією з ключових функціональних характеристик лексичних одиниць є 

здатність до сполучуваності з іншими словами, завдяки чому утворюються нові 

словосполучення, а з них – синтагми і фрази. Таким чином, відпрацювання 

сполучуваності вважається важливим аспектом навчання лексики [132].  
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Рис. 2.1.Функціонування активного та пасивного словника-мінімуму 

 

Сучасна методика навчання іноземних мов рекомендує таку послідовність 

засвоєння форми лексичної одиниці [132]; [134]:  

 подача візуального та слухового образу; 

 перехід до артикуляції; 

 читання лексичної одиниці; 

 написання лексичної одиниці. 

Така послідовність випливає з домінувальної ролі усномовленнєвої 

діяльності. 

На подальших етапах формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні значна увага приділяється 

формуванню у майбутніх маркетологів лексичного запасу засобами читання 

аутентичних текстів, які прийнято за одиницю відбору матеріалу з метою 

реципіювання. Ця категорія лексичних одиниць сприймається через зоровий 

образ. Має місце такий механізм сприйняття (рис. 2.2) [132]:  
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СПРИЙНЯТТЯ СЛОВОФОРМИ У ДРУКОВАНІЙ ФОРМІ 

 

 

ВИМОВЛЯННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ОДИНИЦІ 

 

 

ЗАВОЄННЯ СЛУХОВОГО І РУКОМОТОРНОГО ОБРАЗІВ 

 

Рис. 2.2. Механізм сприйняття лексичних одиниць на подальших етапах 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

 усному спілкуванні 

 

Така послідовність дозволяє поступово зорієнтувати студентів на 

самостійну роботу, зокрема – читання аутентичних текстів-зразків й укладання 

на їх основі власних текстів презентацій визначених у п. 1.3 видів і типів, 

актуальних для виконання маркетологами обов’язків і функцій. Таким чином 

відбувається поповнення словникового запасу студентів [135]. 

Науковці-методисти [7]; [132] наголошують на важливості оволодіння 

студентами лексикою у контексті. Контекст полегшує семантизацію лексичних 

одиниць та дозволяє визначити значення багатьох лексичних одиниць, 

незалежно від їх форми і складу, за здогадкою. Виділяють три групи підказок 

лексичної здогадки: внутрішньомовні, міжмовні та позамовні [132]; [136]: 

 внутрішньомовна підказка витікає з відношення слова до певної 

граматичної категорії, визначення його функції в реченні на основі аналізу 

словотворчих елементів;  

 міжмовна підказка міститься в словах, які утворені в результаті 

запозичення з інших мов, зокрема – в інтернаціоналізмах. Інколи міжмовна 

підказка має місце при співпадінні лише окремих семантичних частин 

лексичних одиниць;  
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 позамовна підказка витікає із знань фактів дійсності, які відображені в 

тексті.  

Необхідно звернути увагу на той факт, що лексична здогадка носить 

суб’єктивний характер і проявляється по-різному в різних студентів. З метою 

розвинути у студентів навички лексичної здогадки існують спеціальні вправи, 

які мають місце у розробленій і обґрунтованій нами підсистемі вправ і завдань 

(п. 2.3). 

На основі аналізу праць науковців [7]; [131]; [132], а також здійсненого 

вище аналізу визначаємо наступні критерії відбору лексичних одиниць з метою 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні:  

 сполучуваність;  

 семантична цінність;  

 стилістична відповідність;  

 відповідність обсягу можливостям засвоєння за період навчання; 

 частотність уживання лексичних одиниць. 

Критерій сполучуваності у відборі лексичних одиниць означає знання 

закономірностей семантичного узгодження лексичних одиниць, термінів сфери 

маркетингу. Лексична синтагматика є специфічною для кожної мови. Якщо в 

умовах володіння рідною мовою людина сама усвідомлює понятійний зміст 

слів, то у вивчені іноземної мови необхідно використовувати прийом 

інтерпретації понять. Це дозволяє правильно комбінувати слова через 

усвідомлення смислових зв’язків між словами [50, с. 115]. Відбір термінів-

словосполучень, складених багатокомпонентних  термінів з сполучуваністю, 

яка визначається закономірностями синтагматики англійської мови 

професійного спрямування, зменшує показник помилковості виконання 

усномовленнєвих вправ  і завдань.  Виникає загроза уведення в іншомовне 

мовлення прямих кальок або утворення сполучень, які не завжди збігаються із 

сполучуваністю еквівалента в рідній мові [137, с. 208]. 



80 

На  основі критерію семантичної цінності були відібрані лексичні одиниці, 

що характеризуються полісемантичною, багатозначною семантичною 

структурою, утворюють синонімічні, антонімічні  родо-видові групи. 

Оволодіння новими значеннями знайомих слів, усвідомлення переносного 

значення слів, розширення словникового  запасу за рахунок похідних слів, 

синонімів та антонімів систематизують організацію внутрішнього лексикону та   

виступають ефективними шляхами  поповнення словникового запасу  студентів 

[138].          

До складу лексичного мінімуму мають входити ще й ті англомовні 

лексични одиниці, інформаційне наповнення яких описує сучасний стан та 

траєкторію розвитку тієї чи іншої галузі, забезпечуючи у такий спосіб 

своєчасність здобуття студентами професійно-важливої інформації та 

актуальність володіння ними цією інформацією [139, с. 110];  [140]. 

Критерій стилістичної відповідності означає маркованість реєстру 

вживання слова, яка визначає доцільність вживання конкретної лксичної 

одиниці в певному типі висловлювання: формальному чи неформальному [141, 

с. 71–72]. Комунікативні стратегії усномовленєвого дискурсу майбутніх 

маркетологів, а саме  аргументативна стратегія, спонукальна стратегія, стратегії 

конфронтації, компромісу вимагають від комунікантів уміння активно вживати 

у своєму професійно орієнтованому спілкуванні стилістично марковані 

лексичні та термінологічні одиниці з метою досягнення відповідних 

комунікативних намірів [75]; [142].  

 На основі критерію відповідності обсягу лексичного матеріалу 

можливостям засвоєння за період навчання складається англомовний 

лексичний мінімум з маркетингу. Він орієнтований на певний етап (або рівень) 

навчання і включає лексичні одиниці, які повинні бути засвоєні за відведений 

проміжок часу [143, с. 249].  

 Тривалість курсу «Ділова англійська мова», сітка годин, якість аудиторій, 

пропорційне співвідношення кількості викладачів і студентів, вищий  

середнього рівень іншомовної підготовки майбутніх маркетологів є чинниками, 
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що впливають на визначення оптимального обсягу термінологічного мінімуму 

субмови «Маркетинг», який  складає 2000 лексичних одиниць. На думку 

М. Я. Дем’яненко, К. А. Лазаренко та С. В. Мельник загальний об’єм лексики, 

яким повинен володіти випускник немовного вузу, складає 2500–3000 слів 

[144, с. 220], тоді як Ю. О. Жлуктенко оптимальним вважає обсяг у 2500 

лексичних одиниць, з яких 1200 лексичних одиниць мають бути активно 

засвоєні [145, с. 101].   

 Критерій частотності полягає у включенні до лексичного мінімуму тих 

лексичних одиниць, які найбільш часто зустрічаються у відібраних навчальних 

матеріалах, при цьому коефіцієнт повторюваності лексичних одиниць має 

становити не менше п’яти [146, с. 126–134]; [147, с. 77].  

Вживання лексичної одиниці пов’язане з її граматичним оформленням, 

завдяки якому утворюються різні словоформи [132]. 

З метою визначення основних критеріїв відбору граматичних конструкцій 

проаналізовано ряд наукових досліджень [148] [149] [150] [151] [152] [153] 

[154].  Автори згаданих наукових праць сходяться в думці про те, що 

критеріями відбору граматичних конструкцій є:  

 функціональна значущість граматичних конструкцій (п. 2.1),  

 частотність уживання граматичних конструкцій,  

 сполучуваність, що передбачає пояснення граматичних явищ через 

семантику відповідного словосполучення; 

 зразковість як здатність граматичної конструкції виконувати еталонно-

допоміжну функцію для продукування аналогічних висловлювань; 

 відповідність обсягу можливостям засвоєння за період навчання,  

 поетапність та послідовність засвоєння студентами відповідних 

граматичних конструкцій. 

Критерій функціональної значущості граматичних конструкцій 

ґрунтується на виборі граматичних конструкцій, які складають ядро 

семантичної структури речення – суб’єкт-предикат-актант (часо-видові 

граматичні категорії дієсловами) [155, с. 130], виступають модальним 
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оператором  аргументативної, спонукальної стратегій, стратегії конфронтації та 

компромісу (пасивний стан, модальні дієслова, речення із предикативними 

комплексами із конструкцією for-to-infinitive, дієприкметникові комплекси, 

питальні, емфатичні конструкції, складнопідрядні речення).     

Критерій частотності вживання граматичних конструкцій полягає у 

виокремленні граматичних конструкцій, які характеризуються високим 

коефіцієнтом повторюваності у текстах-зразках.      

Критерій зразковості граматичних структур ґрунтується на 

репрезентативній сутності лінгвістичної структури «форма-значення/функція», 

що слугує матрицею для продукування правильно побудованих лінгвістичних 

одиниць [156]; [157]. Еталонно-допоміжна функція граматичної конструкції 

актуалізує елементи структурованого реєстру, які об’єднані відносинами 

спадковості, полісемії та синонімії.   

На основі критерію відповідності обсягу граматичного матеріалу 

можливостям засвоєння за період навчання  складається англомовний 

граматичний  мінімум, який забезпечує успішну реалізацію усномовленнєвої 

професійно орієнтованої комунікації майбутніх маркетологів.  

Критерій поетапності та послідовності засвоєння граматичних конструкцій 

передбачає відбір для вивчення не всіх граматичних явищ виучуваної іноземної 

мови, а оволодіння, перш за все, активним граматичним мінімумом. Оволодіння 

граматичними конструкціями активного граматичного мінімуму забезпечує 

вираження  власних думок іноземною мовою. До пасивного граматичного 

мінімуму входять такі граматичні струкури, які потрібні для сприймання й 

розуміння іншомовного мовлення в усній і письмовій формі [7, с. 243]. 

Відбір навчального граматичного матеріалу, який враховує поетапність та 

послідовність засвоєння граматичних конструкцій, зумовлений певними 

труднощами оволодіння іншомовним граматичним матеріалом. Багато 

студентів не спроможні усвідомити  граматичні закономірності англійської 

мови, навчання ускладнюється граматичними термінами і правилами, а також 

великою кількістю винятків [4, с. 242]. Поетапність навчання граматичного 
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матеріалу передбачає подальше мовленнєве тренування граматичних структур 

в однотипних мовленнєвих ситуаціях, вправляння граматичних структур на 

рівні надфразової єдності тощо.  

Як бачимо, критерії частотності уживання, сполучуваності та відповідності 

обсягу можливостям засвоєння за період навчання є спільними як для 

визначення лексичного, так і для визначення граматичного мінімумів. 

У процесі добору мовленнєвого матеріалу звернемось до дискурсної 

характеристики мовленнєвих фрагментів, яка передбачає аналіз базових 

елементів монологічного мовлення та діалогічної взаємодії у їх 

безпосередньому взаємозв’язку та структурно-смисловій організації. Множинні 

системи мовленнєвої взаємодії різняться особливостями організації 

послідовності реплік та їх змістовим і функціональним наповненням, що 

зумовлюється специфічними ознаками комунікативних ситуацій [158] 

(у контексті нашого дослідження – домінувальних комунікативних ситуацій 

професійного спілкування маркетологів).  

Таким чином, основним критерієм відбору мовленнєвого матеріалу з 

метою формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні вважаємо відповідність  

мовленнєвих фрагментів специфічним ознакам комунікативних ситуацій 

професійного спілкування маркетологів. 

Типовими складовими мовленнєвої інтеракції, які характеризують фазовий 

розвиток мовленнєвої взаємодії у ході комунікативної діяльності, є [158]; [159]:  

1) репліка-стимул адресанта, яка ініціалізує мовленнєву інтеракцію;  

2) репліка-реакція адресата, яка сигналізує про участь у мовленнєвій 

інтеракції;  

3) коригуюча репліка у вигляді виправлення, корекції, пояснення або 

доповнення залежно від типу мовленнєвої інтеракції;  

4) репліка-підтвердження (факультативна), що засвідчує прийняття та 

розуміння інтерпретатором інформації.  
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У даному випадку беззаперечним можна вважати взаємозв’язок та 

взаємозалежність першої і другої фаз, де відносини будуються на рівні стимулу 

– реакції, тобто зумовлюючого та зумовленого дискурсу [158]. 

Таким чином, згадані типи реплік (стимул, реакція, коригуюча репліка та 

репліка-підтвердження) будуть покладені в основу відібраного матеріалу з 

метою продукування у процесі формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

 

2.3. Підсистема вправ і завдань для формування англомовної  

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні  

майбутніх маркетологів 

У визначенні й обґрунтуванні основних етапів формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів опиратимемось на засади обґрунтованих вище (п. 1.2) 

компетентнісного, професійно орієнтованого, комунікативно-діяльнісного та 

контекстного підходів, згідно яких засвоєння змісту навчання з метою 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні відбувається у процесі передачі 

інформації, спрямованому на засвоєння багажу відповідних знань, а в процесі 

комунікативної активності особистості, спрямованої на формування 

відповідних навичок і умінь з урахуванням відповідних знань, а також на 

розвиток комунікативних здібностей у певних комунікативних ситуаціях 

усного професійно орієнтованого спілкування. Таким чином, процес 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів можна розглядати як розвиток 

комунікативних дій викладача і студентів, що складається з об’єктивної 

сторони, тобто методів та прийомів реалізації цих дій, і суб’єктивної сторони, 

тобто ставлення суб’єктів (студентів і викладача) до цих дій і їх результату 

[11, с. 54–55].  
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У контексті дослідження саме презентація розглядатиметься нами як 

провідний засіб формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів (п. 1.3) і 

забезпечуватиме об’єктивну сторону цього процесу, оскільки уміння якісно 

інформувати аудиторію, презентувати інформацію – вагома складова 

професіограми майбутнього маркетолога.  

Методика формування у майбутніх маркетологів англомовної професійної 

компетентності в орієнтованому усному спілкуванні акцентує на регулярній 

підготовці та реалізації студентами найбільш поширених у сфері маркетингу 

видів і типів презентацій англійською мовою, які можливо організувати в 

умовах академічного середовища. 

Основними етапами підготовки презентації є [64, с. 190]:  

 визначення мети і постановка завдань презентації;  

 відбір матеріалу відповідно до теми і предмету презентації, інтересів 

цільової аудиторії;  

 раціональне планування і належна підготовка презентації;  

 відбір раціонального об’єму інформації;  

 логічна організація і структурування змісту.  

Основними етапами реалізації презентації є [64, с. 192–193]:  

 експозиція;  

 вступна частина; 

 основна частина; 

 резюме; 

 висновок. 

Експозиція спрямована на встановлення миттєвого контакту з аудиторією, 

створення атмосфери доброзичливості, утримування уваги та спонукання 

інтересу до теми презентації.  

Основне завдання вступної частини – закріплення контакту з аудиторією, 

лаконічний виклад тез до теми презентації. Вступній частині відводиться 5–

10% від перебігу всієї презентації. Елементами вступної частини презентації є: 
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привітання, вступні зауваження; пояснення мети; огляд основних етапів; 

пропозиція ставити запитання після або під час презентації. 

Основна частина передбачає виклад ключових положень, її обсяг 

становить 70–85 % презентації. Важливим аспектом основної частини 

презентації є переходи-зв’язки, що забезпечать сприймання аудиторією логічно 

структурованого матеріалу, який включає кілька ключових тез. На етапі 

реалізації основної частини презентації доповідачеві необхідно уміти 

аналізувати ситуацію та поведінку аудиторії, пояснювати матеріал і 

аргументувати викладену думку. Кульмінацією основної частини презентації є 

власна точка зору автора, пропозиція вирішення ситуації. На кульмінаційному 

етапі основної частини презентації рекомендується спонукати аудиторію до 

прийняття рішень і дій, вказавши на переваги презентованої пропозиції. 

На етапі резюме доповідач підсумовує сказане і наголошує, що презентація 

наближається до завершення. 

Висновок є фінальною спробою переконання аудиторії задля досягнення 

мети презентації. На етапі висновку відбувається вихід з контакту, завершення 

спілкування. Висновок має бути лаконічним, виразним і оптимістичним. 

Висновок презентації завершується висловленням вдячності за увагу слухачів. 

Два перші етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів  на основі 

презентації безпосередньо пов’язані з основними етапами підготовки і 

реалізації презентації. Наступний етап формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів  

пов’язаний з формуванням у студентів навичок і умінь ведення діалогу до і 

після презентації. Так, у контексті нашого дослідження виокремлюємо три 

етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

усному спілкуванні майбутніх маркетологів:   

 орієнтовно-підготовчий;  

 реалізації презентації;  

 підготовки до ведення діалогу до і після презентації.  
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На етапі підготовки презентації у майбутніх маркетологів формуються нові 

і засвоюються раніше сформовані компоненти англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні: декларативні і процедурні 

знання; лексичні, граматичні та фонетичні мовленнєві навички; навчальні, 

організаційні та інтелектуальні уміння [7, с. 302–304, 341–343]. Декларативні 

знання включають: галузеві і предметні знання щодо певної тематики 

професійно орієнтованого спілкування, мовні і мовленнєві знання, зокрема: 

фонем, інтонем, лексичних одиниць, мовних кліше, граматичних структур; про 

типові комунікативні ситуації фахового спілкування; про типи діалогів і 

монологів та їх лінгвопрагматичні особливості; компенсаторних стратегій; 

комунікативних кодів адекватної мовленнєвої поведінки в ситуаціях усного 

академічного офіційного і неофіційного спілкування, що відтворює професійне 

офіційне і неофіційне спілкування маркетологів, країнознавчі знання, важливі 

для типових ситуацій професійно орієнтованого спілкування. Процедурні 

знання охоплюють: соціокультурні знання мовленнєвої поведінки фахівців 

сфери маркетингу – носіїв англійської мови у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, знання механізмів застосування компенсаторних 

стратегій, планування, організації, реалізації і корегування мовлення у 

комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування. Метою 

підготовчого етапу є засвоєння студентами необхідних знань про особливості 

підготовки та реалізації презентації заданого виду і типу, отримання інформації 

професійного характеру за тематикою презентації; здобуття і засвоєння 

відповідних декларативних і процедурних знань, розвиток мовленнєвих 

навичок у процесі підготовки тексту доповіді презентації; розвиток навчальних 

умінь у процесі планування застосування аудіо- чи візуальних опор; розвиток 

інтелектуальних умінь у процесі відбору матеріалу відповідно до теми і 

предмету презентації з урахуванням інтересів цільової аудиторії; розвиток 

організаційних умінь у процесі планування структури й обсягу презентації, 

об’єму інформації для представлення, структурування змісту презентації.  
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На етапі реалізації презентації у майбутніх маркетологів розвиваються 

мовленнєві навички і вміння – компоненти англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні  [7, с. 341, 302–304]; [23]. До 

мовленнєвих навичок належать фонетичні, лексичні та граматичні. До 

мовленнєвих умінь належать уміння логічно, зв’язно, достатньо повно, 

комунікативно вмотивовано, правильно у мовному відношенні, а також творчо 

використовувати засоби англійської мови з метою презентації інформації в 

усній формі, зокрема: логічно і зв’язно висловлювати думку  та власне 

ставлення до об’єкта презентації, забарвлювати власне мовлення, 

демонструвати комунікативну поведінку, характерну для носія англійської 

мови, комбінувати і використовувати відповідні мовленнєві моделі.  

На етапі підготовки майбутніх маркетологів до діалогічного мовлення до і 

після презентації також розвиваються мовленнєві навички (фонетичні, лексичні 

та граматичні) й мовленнєві уміння (уміння правильно у мовному відношенні 

вживати засоби англійської мови, комбінувати і вживати різні мовні форми, 

уміння логічно, зв’язно, достатньо повно, комунікативно вмотивовано, а також 

творчо використовувати засоби англійської мови з метою ініціювання, ведення, 

підтримування та завершення діалогу, зокрема: уміння висловлювати власну 

думку і власне ставлення до предмета комунікативної діяльності, підтримувати 

спілкування, розширювати і змінювати тему розмови, запитувати і 

представляти інформацію, адекватно реагувати на репліки аудиторії, емоційно 

забарвлювати власне мовлення; адекватно поводитись у комунікативних 

ситуаціях, демонструвати комунікативну поведінку, характерну для носія 

англійської мови; комбінувати і використовувати мовленнєві моделі; уміння 

застосовувати відповідні комунікативні стратегії: інформативну, 

аргументативну, спонукальну, стратегію конфронтації, стратегію компромісу) 

та компенсаційні вміння (уміння виходити з складного становища в умовах 

дефіциту мовних засобів, зокрема: використання мовної і контекстуальної 

здогадок; паралінгвістичних засобів з метою розуміння співрозмовника, 

адекватних невербальних засобів спілкування; передачі значення слова за 
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допомогою його заміни або опису, використання синонімів, антонімів, 

спрощення фраз, вживання мовленнєвих кліше, застосування парафраз, 

повернення до раніше сказаного, звернення по допомогу до співрозмовника, 

аудиторії). На цьому етапі формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні подальшого розвитку набувають 

інтелектуальні та організаційні вміння у процесі безпосереднього спілкування з 

аудиторією. 

Особливої уваги заслуговує формування у майбутніх маркетологів 

мовленнєвих навичок на етапі підготовки презентацій, оскільки науковці-

методисти наголошують, що чим вищим є рівень сформованості мовленнєвих 

навичок, тим більш автоматизованими стають мовленнєві операції. Відтак, 

студенти відчуватимуть значно менше труднощів у процесі представлення 

презентації, а автоматизація мовленнєвих операцій дозволить їм зосередитись 

на змісті висловлювання [7, с. 342]. 

У контексті проблеми автоматизації мовленнєвих операцій у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні закцентуємо увагу на 

формуванні мовленнєвих навичок, оскільки, як уже зазначалося, чим вищим є 

рівень сформованості мовленнєвих навичок, тим більш автоматизованими 

стають мовленнєві операції  [7, с. 342]. Автоматизованість – одна з найбільш 

вагомих якостей мовленнєвих навичок, оскільки вона дозволяє мовцеві 

зосередитись на змісті висловлювання. Автоматизованість передбачає певну 

швидкість виконання операцій, цілісність, плавність, послаблення 

напруженості [7, с. 179]. 

Процес формування мовленнєвих навичок базується на засвоєнні 

майбутніми маркетологами відповідних декларативних і процедурних знань. 

Так, до декларативних знань – складових англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів належать: 

галузеві і предметні знання щодо певної тематики професійно орієнтованого 

спілкування, мовні і мовленнєві знання, зокрема: фонем, інтонем, лексичних 
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одиниць, мовних кліше, граматичних структур; знання про типові 

комунікативні ситуації фахового спілкування; знання про типи діалогів і 

монологів та їх лінгвопрагматичні особливості; знання компенсаторних 

стратегій; знання комунікативних кодів адекватної мовленнєвої поведінки в 

ситуаціях усного академічного офіційного і неофіційного спілкування, що 

відтворює професійне офіційне і неофіційне спілкування маркетологів, 

країнознавчі знання, важливі для типових ситуацій професійно орієнтованого 

спілкування. До процедурних знань – складових англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

відносимо, в першу чергу, соціокультурні знання мовленнєвої поведінки 

фахівців сфери маркетингу – носіїв англійської мови у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, знання механізмів застосування компенсаторних 

стратегій, знання планування, організації, реалізації і корегування мовлення у 

комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування [7, с. 298–

368].  

Задля розвитку у майбутніх маркетологів лексичних, граматичних і 

фонетичних мовленнєвих навичок, спрямованого на автоматизацію цих 

навичок, на етапі підготовки презентації з орієнтацією на сформованість 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні на 

рівні незалежного користувача (В2) пропонуємо виконання наступних вправ і 

завдань.  

Найбільш поширеними типами таких вправ і завдань, визначеними за 

критерієм провідного виду мовленнєвої діяльності, є [7, с. 179–181, 183–189]:  

 рецептивні; 

 репродуктивні;  

 продуктивні.  

Найбільш поширеними типами вправ і завдань для розвитку мовленнєвих 

навичок, визначеними за критерієм поетапності формування навичок, є [7, 

с. 179–181, 183–189]:  

 орієнтовно-підготовчі;  
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 стереотипно-ситуативні;  

 варіативно-ситуативні.  

Найбільш поширеними типами вправ і завдань для розвитку мовленнєвих 

навичок, визначеними за критерієм комунікативності, є [7, с. 179–181, 183–

189]:  

 некомунікативні;  

 умовно-комунікативні;  

 комунікативні.  

Фонетичні навички найкраще формуються і розвиваються у процесі 

виконання усіх зазначених вище типів вправ і завдань у формі прослуховування 

аудіозаписів і перегляду відеозаписів, які представляють різні види і типи 

презентацій товарів, послуг і продуктів аналітичної діяльності маркетологів, та 

відтворення відповідного тексту у власному усному висловлюванні, 

продукування власних усних текстів презентацій. Рецептивні вправи і завдання 

спрямовані на забезпечення сприйняття і розпізнавання окремих звуків та їх 

сполучень у мовленнєвому потоці, сприймання та розпізнавання засобів 

інтонаційної виразності, оформлення власного висловлювання. Репродуктивні 

вправи і завдання – на відтворення усних текстів згідно фонетичних норм 

англійської мови із залученням інтонаційних засобів вираження мовлення, а 

також продукування власних усних текстів згідно фонетичних норм англійської 

мови з відтворенням правильного інтонаційного оформлення.  

У вітчизняній лінгводидактиці науковці визначають систему та підсистему 

вправ. Так, загальна система вправ спрямована на формування іншомовної 

комунікативної компетентності, окремі системи вправ – на формування 

мовленнєвих компетентностей, підсистеми вправ – на формування мовленнєвих 

навичок, у структурі яких розрізняють групи вправ [7, с. 189]. Вслід за 

З. Соломко  [160, с. 92] та Н. Жовтюк [161], розглядаємо підсистему вправ як 

сукупність взаємопов’язаних типів і видів вправ, виконання яких дозволить 

поетапно і послідовно формувати і розвивати у майбутніх маркетологів 

відповідні навички й уміння – компоненти англомовної компетентності в 
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професійно орієнтованому усному спілкуванні. Таким чином, у контексті 

нашого дослідження оперуватимемо поняттям «підсистема». Окрім поняття 

«вправа», що є основним методичним засобом організації, управління та 

удосконалення навчальної діяльності студентів [162] і означає структурну 

одиницю змісту навчальної дисципліни, завданням якої є вдосконалення не 

лише мовного матеріалу, а головним чином – предметних та розумових дій з 

цим матеріалом [48, с. 193], оперуватимемо поняттям «завдання». Застосування 

у процесі формування у майбутніх маркетологів як вправ, так і завдань 

пояснюється  тим науковим фактом, що вправа спрямована на багаторазове 

виконання  тими, хто навчається, окремих операцій, дій або діяльності, 

водночас як завдання характеризується відсутністю багаторазовості його 

виконання [7, с. 181–182]. 

У методиці навчання іноземних мов завдання носять, здебільшого, 

комунікативний характер, оскільки потребують розуміння, обговорення, 

передачі сенсу задля досягнення комунікативної мети. Студенти виконують 

комунікативні завдання в певному оточенні, за відповідних умов, характерних 

для професійної сфери [163].  

У таблиці 2.2 представлено розроблену й обґрунтовану на основі 

здійсненого аналізу підсистему вправ і завдань для формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні.  

Таблиця 2.2 

Підсистема вправ і завдань для формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

Орієнтовно-підготовчий 

етап 
Етап презентації 

Етап ведення діалогу  

до і після презентації 

група 1: вправи і 

завдання для розвитку 

рецептивних і 

продуктивних навичок і 

вмінь 

група 2: вправи і 

завдання для розвитку 

продуктивних навичок і 

вмінь у монологічному 

мовленні 

група 3: вправи і 

завдання для розвитку 

продуктивних навичок і 

вмінь у діалогічному 

мовленні 
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підгрупа 1.1: вправи для 

розвитку фонетичних, 

лексичних і 

граматичних навичок в 

аудіюванні і читанні  

 

підгрупа 2.1: вправи для 

розвитку фонетичних, 

лексичних і 

граматичних навичок в 

усному монологічному 

мовленні 

підгрупа 3.1: вправи для 

вдосконалення 

лексичних і 

граматичних навичок у 

діалогічному мовленні 

 

типи вправ підгрупи 1.1: 

рецептивні, 

репродуктивні; 

орієнтовно-підготовчі; 

некомунікативні 

види вправ підгрупи 1.1: 

- прослуховування 

аудіозаписів і перегляд 

відеозаписів, які 

представляють: а) різні 

види і типи презентацій 

товарів, послуг та 

продуктів аналітичної 

діяльності маркетологів; 

б)діалоги-зразки різного 

характеру; 

- читання аутентичних 

текстів-зразків, які міс-

тять відповідний мовний 

та мовленнєвий матеріал: 

а) різних видів і типів 

презентацій товарів, 

послуг та продуктів 

аналітичної діяльності 

маркетологів; б) діалогів 

різного характеру з 

клієнтами та колегами; 

 

типи вправ підгрупи 2.1: 

репродуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні   

види вправ підгрупи 2.1: 

- організація поданих 

мовленнєвих моделей за 

рубриками відповідно 

до етапів розгортання 

презентації; 

- представлення усної 

міні-презентації на 

задану тему на основі 

прослуханої / 

прочитаної інформації з 

використанням 

відповідних лексичних 

одиниць / граматичних 

конструкцій 

 

 

типи вправ підгрупи 3.1: 

репродуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні   

види вправ підгрупи 3.1: 

- представлення у 

парах міні-діалогів, 

спрямованих на 

досягнення визначеної 

комунікативної мети на 

основі прослуханої / 

прочитаної інформації з 

використанням 

відповідних лексичних 

одиниць / граматичних 

конструкцій 
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- заповнення пропусків 

у прослуханому тексті 

почутими лексичними 

одиницями / граматич-

ними конструкціями / 

мовленнєвими 

моделями; 

  

- відбір і класифікація 

лексичних одиниць 

згідно заданих критеріїв 

(підбір синонімічних / 

антонімічних пар); 

- пошук і відбір у 

прослуханому чи 

прочитаному тексті 

відповідних граматичних 

конструкцій;  

- пошук і відбір 

відповідних мовленнєвих 

моделей для вираження 

певних комунікативних 

намірів; 

- відтворення міні-

монологів-презентацій та 

міні-діалогів з клієнтами 

чи колегами на основі 

прослуханого чи прочи-

таного тексту-зразка 

  

підгрупа 1.2:  

- вправи і завдання на 

розвиток інтелектуальних 

умінь у процесі відбору 

матеріалу відповідно до 

теми і предмету 

презентації з 

урахуванням теми, 

інтересів цільової  

підгрупа 2.2:  

вправи для об’єднання 

мовленнєвих моделей у 

зв’язний текст-монолог; 

 

підгрупа 3.2:  

вправи для об’єднання 

реплік у зв’язні міні-

діалоги та діалоги 

різного характеру; 
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аудиторії та завдання на 

розвиток навчальних 

умінь у процесі 

планування застосування 

аудіо- / візуальних опор 

для презентації; 

  

типи вправ і завдань  

підгрупи 1.2: 

рецептивні; 

репродуктивні; 

орієнтовно-підготовчі; 

некомунікативні; 

види вправ і завдань 

підгрупи 1.2: 

- визначення логічної 

послідовності поданих 

абзаців з метою 

організації матеріалу у 

презентації на задану 

тему; 

- заповнення пропусків 

у тексті презентації 

поданими лексичними 

одиницями, 

граматичними 

конструкціями та 

мовленнєвими моделями; 

відбір текстового 

матеріалу для презентації 

на основі поданих 

друкованих та інтернет-

джерел в обсязі від 10 до 

20 простих речень;  

- відбір візуальних та 

аудіальних опор до 

відібраного для 

презентації матеріалу; 

типи вправ підгрупи 

2.2: 

репродуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні;   

види вправ підгрупи 2.2: 

- складання текстів 

монологів міні-

презентацій /  

презентацій на основі 

поданої інформації 

відповідно до поданого 

плану з використанням 

поданих мовленнєвих 

моделей; 

- відбір мовленнєвих 

моделей з поданого 

списку для реалізації у 

процесі презентації 

відповідних 

комунікативних 

стратегій утримання і 

фокусування уваги 

аудиторії у процесі 

розгортання презентації; 

 

типи вправ і завдань 

підгрупи 3.2: 

репродуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні;  

види вправ і завдань 

підгрупи 3.2: 

- організація поданих 

реплік у зв’язні 

ероматичні, еристичні, 

риторичні й карнавальні 

міні-діалоги /  діалоги; 

- з’ясування інформації 

на основі запитань і 

відповідей і 

представлення її у формі 

ероматичних, 

еристичних, риторичних 

й карнавальних міні-

діалогів / діалогів за 

поданими зразками; 
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підгрупа 1.3:  

вправи і завдання на 

розвиток організаційних 

умінь у процесі 

планування структури і 

обсягу презентації; 

об’єму інформації для 

представлення; 

структурування змісту 

презентації; відбору 

комунікативних 

стратегій для 

монологічного та 

діалогічного мовлення; 

підгрупа 2.3:  

вправи для розвитку 

зв’язності і логіки 

викладу у 

монологічному 

мовленні; 

 

підгрупа 3.3:  

вправи і завдання для 

застосування 

комунікативних 

стратегій у діалогічному 

мовленні; 

 

типи вправ і завдань  

підгрупи 1.3: 

репродуктивні; 

орієнтовно-підготовчі; 

некомунікативні; 

 

 

види вправ і завдань  

підгрупи 1.3: 

- складання плану 

презентації на задану 

тему з урахуванням її 

обсягу та інтересів 

цільової аудиторії; 

- відбір та вживання у 

тексті презентації відпо-

відних мовленнєвих мо-

делей з метою реалізації 

заданих комунікативних 

стратегій; 

типи вправ підгрупи 

2.3: 

продуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні;   

види вправ підгрупи 2.3: 

- самостійне 

завершення розпочатих 

висловлювань; 

- формулювання 

переходів між різними 

структурними 

частинами презентації 

та різними аспектами 

матеріалу основної 

частини презентації з 

використанням поданих 

мовленнєвих моделей; 

типи вправ і завдань 

підгрупи 3.3: 

репродуктивні і продук-

тивні; стереотипно-си-

туативні та варіативно-

ситуативні; умовно-

комунікативні;   

види вправ і завдань 

підгрупи 3.3: 

- організація поданих 

мовленнєвих моделей за 

рубриками відповідно до 

перелічених комуніка-

тивних стратегій; 

- відбір з поданого 

списку мовленнєвих мо-

делей, які допомагають 

зреалізувати визначені 

комунікативні стратегії; 
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 -вживання відповідних 

з’єднувальних фраз з 

поданого переліку у 

процесі усної міні-

презентації на задану 

тему; 

- вживання у процесі 

міні-діалогу / діалогу  

відповідних мовленнєвих 

моделей, які допоможуть 

зреалізувати визначені 

комунікативні стратегії 

відповідно до певного 

комунікативного наміру; 

підгрупа 1.4: вправи на 

розвиток фонетичних, 

лексичних і граматичних 

навичок у говорінні у 

процесі підготовки тексту 

презентації та підготовки 

до діалогічного 

мовлення; 

типи вправ і завдань  

підгрупи 1.4: 

репродуктивні; 

орієнтовно-підготовчі; 

некомунікативні і 

умовно-комунікативні; 

підгрупа 2.4: завдання на 

розвиток умінь 

ефективної усної 

презентації-монологу; 

 

 

 

 

типи завдань підгрупи 

2.4: 

продуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-ситуативні; 

умовно-комунікативні;   

підгрупа 3.4: завдання на 

розвиток умінь 

ефективного діалогічного 

мовлення до і після 

презентації-монологу; 

 

 

 

типи завдань підгрупи 

3.4: 

продуктивні; 

стереотипно-ситуативні 

та варіативно-ситуативні; 

умовно-комунікативні; 

види вправ і завдань  

підгрупи 1.4: 

- організація поданих 

мовленнєвих моделей за 

рубриками відповідно 

до етапів розгортання 

презентації / діалогу; 

-попереднє усне презен-

тування матеріалу з 

урахуванням часу;  

-відбір і організація 

реплік для ініціювання, 

провадження і закінчення 

діалогу. 

 види завдань підгрупи 

2.4: усна презентація 

інформації в малих та 

великих групах на задану 

тему з використанням 

відповідного мовного і 

мовленнєвого матеріалу з 

дотриманням визначеної 

структури та регламенту 

презентації; 

види завдань підгрупи 

3.4: обмін думками в 

парах і малих групах з 

метою ввічливого нав’я-

зування іншим учас-

никам комунікативного 

акту власної позиції;  

-обговорення товарів / 

послуг / тенденцій роз-

витку ринку / результатів 

маркетингових дослі-

джень в парах і малих 

групах з метою відсто-

ювання власної позиції. 
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Сформованість фонетичних навичок як автоматизованих рецептивних чи 

репродуктивних дій у процесі усного спілкування забезпечить коректне звукове 

й інтонаційне оформлення усного мовлення студента-мовця та адекватне 

сприйняття звукового й інтонаційного оформлення усного мовлення студентів-

співрозмовників [7, с. 192]. 

Сформованість граматичних навичок (як рецептивних, так і 

репродуктивних) – передумова функціонування вміння розуміти та сприймати 

інформацію, а також висловлювати думки в усній формі [7, с. 239–240].  

Сформованість лексичних навичок дозволяє майбутнім маркетологам 

виконувати автоматизовані рецептивні та репродуктивні мовленнєві дії, 

спрямовані на забезпечення коректного лексичного оформлення власного 

висловлювання та адекватне сприйняття лексичного оформлення 

висловлювання співрозмовників. Як уже зазначалося, у контексті усного 

спілкування науковці розрізняють рецептивні та репродуктивні лексичні 

навички [7, с. 216].  

Як уже зазначалося, високий рівень сформованості у студентів 

фонетичних, граматичних та лексичних навичок уможливлює  автоматизацію їх 

мовленнєвої діяльності. Фонетичні, граматичні та лексичні навички 

формуються і розвиваються у майбутніх маркетологів у процесі виконання 

більшості перелічених у таблиці 2.2  видів вправ і завдань.  

Прикладом вправи групи 1 підгрупи 1.1 для розвитку фонетичних, 

лексичних і граматичних навичок в аудіюванні і читанні може бути наступна. 

Вправа 1. Практична мета – розвивати уміння аудіювання і читання з 

подальшим розвитком фонетичних, лексичних та граматичних навичок, що 

передбачає розуміння змісту прослуханого і прочитаного. Професійна мета – 

розвивати уміння добирати ілюстративну наочність на професійну тематику. 

Тип вправи – рецептивно-репродуктивна орієнтовно-підготовча 

некомунікативна. Вид вправи – прослуховування аудіозапису та читання з 
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метою отримання нової інформації з подальшим співвіднесенням текстової 

інформації та ілюстрацій зі змістом прослуханого та прочитаного. 

Інструкція. Listen to the following information about professions in the sphere 

of marketing. Then match the jobs in the table with their descriptions below as well 

as with the appropriate pictures.  

                 

                         

 

 

 

art director    graphic designer 

brand manager   PR officer  copywriter 

1. One of this person’s responsibilities is to create logos. 

2. This person supervises the design staff. 
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3. This person interacts with the media to communicate important company 

information to the public. 

4. This person writes the text for advertisement. 

5. This person is responsible for developing and executing brand strategies and 

marketing initiative.     

Прикладом  вправи групи 1 підгрупи 1.2 на заповнення пропусків у тексті 

презентації лексичними одиницями, спрямованої на розвиток у студентів 

лексичних навичок та інтелектуальних умінь може бути наступна. 

Вправа 2. Практична мета – розвивати вміння аудіювання і читання, що 

передбачає подальший розвиток інтелектуальних умінь, зокрема – заповнення 

пропусків у тексті, критичне розуміння змісту прослуханого і прочитаного. 

Професійна мета – розвивати вміння правильного вживання мовного і 

мовленнєвого матеріалу у контексті професійно орієнтованого змісту. 

Тип вправи – рецептивно-репродуктивна орієнтовно-підготовча 

некомунікативна. Вид вправи –  заповнення пропусків у тексті. 

Інструкція. Listen to the text and insert the following words in the gaps in the 

text below [202]. 

 

demands     storage    to satisfy    consumer      shifted 

   

What marketers do depend on. What needs to be done 

1) ….. consumer wants. In 1900, consumers needed the basic necessities 

of life – food, clothing, and shelter. The problem was getting goods from the 

producer to the 2) ….. The most basic need was for food, so marketers 

concentrated on the transportation and 3) …. of food products. By the 1920s, 

marketers were described as performing eight basic functions: buying, selling, 

transporting, storing, financing, standardizing, risk taking and research. By the 

1980s, new consumer 4) … had changed what marketers had to do. Rather than 

focus on functions such as distribution and storage, marketers 5) … their 

attention to more careful listening to consumers, and more attention was given 

to identifying specific markets.      



101 

Прикладом завдання групи 1 підгрупи 1.4 на усне презентування поданої 

інформації з урахуванням часу може бути наступне. 

Завдання 3. Практична мета –розвивати вміння усного презентування на 

основі прочитаної інформації, що передбачає розвиток фонетичних, лексичних 

і граматичних навичок у говорінні. Професійна мета – розвивати вміння 

аналізувати інформацію про практичну професійну діяльність маркетологів, 

вміння правильного вживання мовного і мовленнєвого матеріалу професійно 

орієнтованого змісту у процесі усного презентування інформації. 

Тип завдання – репродуктивне орієнтовно-підготовче умовно-

комунікативне. Вид завдання – усне презентування прочитаної інформації (з 

урахуванням ліміту часу). 

Інструкція. Read the job adverts below. Then read the dialogue. Which job 

would suit Ann best? On the basis of the information given present the advantages of 

the job that would suit Ann the best. Dwell on Ann‟s responsibilities (2 min.) [202]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manager:  How did you find out about the job? 

Ann:  I saw it advertised on a recruitment agency website. 

Manager:  You’ve worked in advertising before, haven’t you? 

Ann:  Yes, I have. I used to work in a small advertising agency. 

Manager:  What did you do there? 

Marketing assistant  

His or her primary responsibility is to provide direct support to the media buyers. 

S/he will also track media mentions, support customer service, manage our 

relationship management tools, and provide other assistance within the 

marketing department when needed. 

Brand manager 

You will be responsible for developing and executing brand strategies and 

marketing initiatives for an assigned product line to meet revenues, profitability 

and budget targets. Requires strong knowledge of marketing principles and 

practices, and the ability to lead cross-functional teams to accomplish a successful 

go-to-market strategy. This position reports directly to the Director of Marketing.  
 
 



102 

Ann:  Fist of all I worked as an office manager, but then I started working 

in the advertising projects. In the team of co-workers I worked out 

the adverts for goods and services. Occasionally I had to present the 

ready-made advert to the client. 

Manager:  Did you enjoy the work? 

Ann:  Yes, I did. Though it was very tiring at the end of week. 

Manager:  I see. And why do you think you’re the right person for this job? 

Ann:  Because I’m hard-working and reliable, and I enjoy dealing with 

the public. I’m also good at working in a team. 

Manager:  Well, thanks for coming in, Ann. We’ll be in touch before the end 

of the week. 

Прикладом вправи підгрупи 2.1 для розвитку у майбутніх маркетологів 

фонетичних, лексичних і граматичних навичок в усному монологічному 

мовленні може бути наступне. 

Вправа 4. Практична мета – розвивати уміння усного монологічного 

мовлення у формі презентування прослуханої інформації з подальшим 

розвитком фонетичних, лексичних і граматичних навичок в усному 

монологічному мовленні. Професійна мета – розвивати вміння співставляти 

інформацію про практичну професійну діяльність маркетологів, уміння усного 

монологічного мовлення у контексті комунікативної ситуації професійного 

спілкування маркетологів. 

Тип вправи – репродуктивна стереотипно-ситуативна умовно-

комунікативна. Вид вправи – презентування прослуханої інформації 

професійного  змісту з її подальшим співставленням з наочністю професійної 

тематики (з урахуванням ліміту часу). 

Інструкція. Work in pairs. Look at your picture, don‟t show it to your partner. 

Listen to the recording describing two pictures. Imitating the speaker from the 

recording, describe your picture  to your partner. Listen to your partner talking 

about his/her picture. Find five differences between the two pictures (time: 5 

minutes). 
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          Student A     Student B  

      
 

Прикладом вправи групи 2 підгрупи 2.2 для об’єднання мовленнєвих 

моделей у зв’язний текст-монолог може бути наступне.  

Вправа 5. Практична мета – розвиток умінь об‟єднання поданих 

мовленнєвих моделей у зв‟язний текст-монолог у процесі презентування 

інформації. Професійна мета – розвивати уміння презентувати інформацію у 

комунікативній ситуації усного професійного спілкування маркетологів із 

використанням інормативної та аргументативної комунікативних стратегій 

та урахуванням обмеженого часу. 

Тип вправи – репродуктивна стереотипно-ситуативна умовно-

комунікативна. Вид вправи – складання тексту монологу з використанням 

опорних мовленнєвих моделей, що дозволяють реалізувати інформативну та 

аргументативну комунікативні стратегії. 

Інструкція. Imagine that you are at the meeting of the marketing department 

where you will be working as a PR officer. Introduce yourself to the colleagues. Here 

are some phrases to get you started. 
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Прикладом завдання підгрупи 2.4 на розвиток умінь говоріння в усному 

монологічному мовленні є наступне. 

Завдання 6. Практична мета – розвиток умінь ефективної усної 

презентації-монологу, що передбачає розвиток граматичних та лексичних 

навичок, а також умінь застосування інформативної, аргументативної та 

спонукальної комунікативних стратегій й стратегії переконання з 

використанням поданих мовленнєвих моделей. Професійна мета –  розвивати 

уміння презентувати інформацію професійного змісту із використанням 

інформативної, аргументативної та спонукальної комунікативних стратегій, 

а також стратегії переконання з урахуванням обмеженого часу. 

Тип завдання – продуктивне варіативно-ситуативне умовно-

комунікативне. Вид завдання – усна презентація проаналізованої інформації 

професійного змісту з використанням опорних мовленнєвих моделей, що 

дозволяють реалізувати інформативну, аргументативну та спонукальну 

комунікативні стратегії, а також стратегію переконання (з урахуванням 

ліміту часу). 

Інструкція. Compare the specifications and features of the smart phones using 

the information from the table below (time: 5 minutes). Here are some phrases to get 

you started. 

Developing your points 

Good morning everyone, thanks for 

Identification 

Hello, I’m …. 

Hello, my name is …. 

Hello, let me introduce myself, I’m… 

I’ll be in charge … 

I’ll be responsible for …. 

I used to work as… 



105 

coming. 

I’m going to talk about … 

As you see …. 

Here we can see how many… 

I’d like to draw your attention to… 

I’d like to  emphasize that …  

Therefore 

Owing to 

Consequently  

       

Model 

Dimensions 

H, W, mm 

Weig

ht 

gr. 

Display 

in, pxl. 

Operatin

g system 

Storage 

GB 

Battery 

mAh 

Camera 

MP 

Samsung 

Galaxy 

Note 7 

153.5x73.7 169 

5.7 

2560x1

440 

Android 

6.0.1. 

Marsh 

Mallow 

64 3500 12 

Apple 

iPhone 7 
138.3x 7.1 138 

4.7 

1334x 

750 

iOS 10.0 128 1960 12 

Lenovo 

Phab 2 

Pro 

179.83x 

88.57 
259 

6.4 

 

Android 

6.0.1. 

Marsh 

Mallow 

64 4050 16 

 

Прикладом завдань групи 3 підгрупи 3.3 на застосування комунікативних 

стратегій у діалогічному мовленні може бути наступне завдання. 

Завдання 7. Практична мета – розвиток умінь говоріння із застосуванням 

комунікативних стратегій аргументування, переконання та спонукання у 

діалогічному мовленні. Професійна мета –  розвивати уміння відстоювати і 

обґрунтовувати власну точку зору у процесі обговорення інформації 
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професійного змісту із використанням комунікативних стратегій 

аргументування, переконання та спонукання. 

Тип завдання –  продуктивне варіативно-ситуативне умовно-

комунікативне. Вид завдання – вживання у процесі діалогу-обговорення 

пакування і дизайну товарів відповідних мовленнєвих моделей, які допоможуть 

зреалізувати комунікативні стратегії аргументування, переконання та 

спонукання з метою відстоювання власної  позиції. 

Інструкція. Use the phrases to make up dialogues with your partner expressing 

suggestions in the following situations. 

          

 

Why don’t we….? 

Why not …..? 

How about ….? 

I suppose we could/might 

I suggest we 

 

 selection of ideas for a new product – glasses  

 selection of packaging for coffee  

Ілюстративним прикладом завдання групи 3 підгрупи 3.4 на розвиток 

умінь ефективного діалогічного мовлення до і після презентації, що передбачає 

розвиток репродуктивних лексичних навичок, є наступне. 

Завдання 8. Практична мета – розвиток умінь ефективного діалогічного 

мовлення, що передбачає розвиток репродуктивних лексичних навичок, а 

також умінь вживання інформативної та аргументативної комунікативних 

стратегій у діалогічному мовленні. Професійна мета –  розвивати уміння 
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презентувати, відстоювати і обґрунтовувати власну точку зору у процесі 

обговорення інформації професійного змісту із використанням інформативної 

та аргументативної комунікативних стратегій.  

Тип завдання – продуктивне варіативно-ситуативне умовно-

комунікативне. Вид завдання – обмін думками в парах у формі рольової гри (з 

урахуванням ліміту часу). 

Інструкція. Using presented lexical items, in pairs role play the situation “The 

presentation of a new packaging of coffee”(time: 20 minutes). 

square, rectangular, big, small, coloured, plain, logo, image, comfortable, 

ergonomic,  to focus, to represent, to implement, to trigger an image 

 

Student A: a marketer is suggesting shape, colour and images for a new package.      

Student B: a head of R&D department who listens to the presentation and finds 

strengths and weaknesses of the suggestion.   

Ми не наводитимемо приклад вправ і завдань усіх підгруп підсистеми, 

оскільки вони представлені у додатку до дисертації та посібнику «Face the 

challenge: presentations for marketers», спрямованому на формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. 

Зауважимо, що майже всі вправи і завдання розробленої підсистеми 

підкріплені візуальними опорами, оскільки вони є важливим чинником 

ефективності процесу виконання запропонованих вправ і завдань за рахунок 

активізації візуальної пам’яті студентів, а відтак – сприяють підвищенню 
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ефективності процесу формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Теоретико-методичні засади розробленої методики формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні, а саме: методологічні засади, зміст 

навчання, критерії відбору матеріалу, розроблена підсистема вправ і завдань 

мають бути представлені у системному взаємозв’язку і взаємодії у відповідній 

лінгводидактичній моделі, обґрунтуванню якої присвячено наступний параграф 

дисертації. 

 

2.4. Лінгводидактична модель формування англомовної  

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні  

майбутніх маркетологів 

Лінгводидактична модель формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів є 

моделлю навчального процесу з вивчення майбутніми маркетологами іноземної 

мови за професійним спрямуванням (англійської) у вищій школі. 

Моделювання навчального процесу забезпечує перехід від емпіричного до 

теоретичного пізнання процесу  формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів. 

Моделювання – поширений загальнонауковий теоретичний метод дослідження 

ієрархічної системи, яка відтворює, імітує, відображає певні характеристики 

оригіналу. Науковці по-різному трактують поняття моделювання. Так, 

В. Пікельна вважає, що моделювання слугує засобом побудови структурних 

елементів навчального процесу [164]. Н. Білик підтримує таке бачення і 

акцентує, що така побудова відбувається у вигляді поетапного розгортання 

його компонентів, взаємопов’язаних у певному порядку і спрямованих на 

досягнення поставленої  мети [165, с. 10]. Компоненти навчального процесу 

також характеризують суб’єкти навчання, ступінь навчання, засоби навчання, 

контроль результатів навчання та реалізацію розробленої моделі  в умовах 

аудиторної та самостійної роботи студентів [166]. 
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Мета навчання – формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів на рівні «вищий 

середнього». 

Об’єктом навчання є процес формування  англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів. 

Суб’єктами навчання виступають студенти 1-го та 2-го курсів економічних 

факультетів ВНЗ України, а також викладачі іноземної мови, фундаментальних 

та фахово-орієнтованих дисциплін. Навчальна взаємодія відбувається, 

здебільшого, у системах «студент-викладач» і «студент-студент». 

Очікуваний результат навчання – сформованість англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх 

маркетологів на рівні «вищий середнього», що відповідає рівню В2 володіння 

мовою згідно Загальноєвропейських рекомендацій [174] . 

Реалізується модель у межах навчальних дисциплін «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням». Провідною формою організації 

навчання вважається практичне аудиторне заняття. Основними засобами 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів виступають: навчально-методичні 

матеріали, що включають відібраний матеріал (монологи-презентації, діалоги), 

розроблену підсистему вправ і завдань, технічні засоби навчання. Об’єктами 

оцінювання та контролю  виступає рівень сформованості визначених 

компонентів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів (відповідних знань, навичок, умінь).  

Відповідність моделі процесу формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, 

системі організації іншомовної підготовки цих студентів у ВНЗ забезпечується 

реалізацією принципів функціональності, свідомості та інтеграції [167], а також 

ряду принципів формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, а саме: 

врахування особливостей професійної діяльності маркетологів, моделювання у 

навчальній діяльності комунікативних ситуацій професійної діяльності 

майбутніх фахівців; активного включення студента у навчальну діяльність; 
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проблемності; методично обґрунтованого поєднання нових та традиційних 

методів навчання; комплементарності, доповнюваності, обґрунтованих у п. 1.2. 

Принцип функціональності передбачає представлення на заняттях 

семантики лексичних одиниць, змісту граматичних структур та їх мовленнєвих 

функцій, які використовуються в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів для реалізації мовленнєвих намірів. Таким 

чином, принцип функціональності передбачає циклічний повтор мовленнєвих 

функцій лексичних одиниць і граматичних структур й автоматизацію дій щодо 

їх уживання в різних темах  [122, с. 115]. 

Принцип свідомості передбачає усвідомлення студентами цілей 

застосування різних видів презентацій та типів діалогів у формуванні 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Принцип інтеграції перегукується й інтегрує в собі принципи  врахування 

особливостей професійної діяльності маркетологів, моделювання у навчальній 

діяльності комунікативних ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців; 

методично обґрунтованого поєднання нових та традиційних методів навчання. 

Підходами, що слугують базовою методологічною основою формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні є: професійно орієнтований, 

компетентнісний, контекстний та комунікативно-діяльнісний (п. 1.2). 

Доведено, що  процес формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів відбувається у 

три етапи:  орієнтовно-підготовчий; реалізації презентації та підготовки до 

ведення діалогу до і після презентації (п. 2.3). Важливим аспектом реалізації 

етапів формування у майбутніх маркетологів англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні є їх послідовність та 

почерговість у межах кожної із визначених 10 тем (п. 2.1). 

На кожному із згаданих етапів реалізуються предметний і процесуальний 

компоненти змісту формування у майбутніх маркетологів англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні з урахуванням 

лінгвопрагматичних особливостей дискурсу маркетологів (п. 2.1). На усіх 

перелічених етапах реалізується розроблена підсистема вправ і завдань (п. 2.3). 
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Зміст формування у майбутніх маркетологів англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні реалізується у процесі 

відповідних форм організації навчання, якими є: аудиторне практичне / 

семінарське заняття, лекції з фахово орієнтованих дисциплін англійською 

мовою та самостійна робота.  

Орієнтовно-підготовчий етап формування у майбутніх маркетологів 

англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні 

реалізується як у межах аудиторного практичного чи семінарського заняття, так 

і у процесі самостійної роботи студентів. На занятті викладач представляє 

студентам необхідну інформацію про відповідний вид чи тип презентації, 

особливості її структури, подає відповідний мовний та мовленнєвий матеріал. У 

процесі самостійної роботи, читаючи і прослуховуючи тексти, здійснюючи 

відбір інформації та візуальних опор, композиціонуючи структуру презентації 

та здійснюючи попередні спроби її представити, студенти засвоюють відповідні 

декларативні і процедурні знання, формують відповідні фонетичні, лексичні, 

граматичні навички, мовленнєві уміння, зокрема – уміння коректного вживання 

відповідних мовленнєвих моделей для реалізації визначених комунікативних 

стратегій.  

У процесі організації самостійної роботи довели свою ефективність 

відеочати, за допомогою яких студенти представляють у колі визначених осіб- 

членів малої групи попередній (чорновий) варіант презентації відповідного 

виду і типу до певної теми. Таким чином реалізуються засади процесуального 

підходу до формування у студентів компетентностей у продуктивних видах 

мовленнєвої діяльності. Можемо представити технологію  процесу 

відпрацювання студентами попереднього варіанту презентації наступним 

чином із застосуванням вправ і завдань групи 1 розробленої підсистеми (п. 2.3) 

та відеочату наступним чином (рис. 2.3, с. 112): 
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Орієнтовно-підготовчий етап формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

 

Підетапи                              Зміст самостійної роботи студентів             

 

Підетап 1 студенти прослуховують аудіо запис / переглядають відеозапис / 

читають аутентичний текст-зразок, що представляє певний вид чи тип презентації 

 

Підетап 2 студенти засвоюють відповідний мовний і мовленнєвий матеріал 

шляхом: заповнення пропусків у тексті лексичними одиницями  / граматичними 

конструкціями / мовленнєвими моделями; відбору і класифікації лексичних одиниць / 

граматичних структур / мовленнєвих моделей згідно заданих критеріїв  

 

Підетап 3 відтворення змісту презентації-зразка у скороченому вигляді на 

основі прослуханого / переглянутого / прочитаного тексту 

 

Підетап 4 відбір студентом матеріалу для власної презентації на основі поданого 

викладачем та самостійно доповненого студентом списку друкованих та інтернет-

джерел  

 

Підетап 5 планування студентом структури презентації з урахуванням її обсягу 

та інтересів цільової аудиторії, композиціонування змісту презентації, відбір 

відповідних комунікативних стратегій та мовленнєвих моделей для їх реалізації 

 

Підетап 6 попереднє самостійне усне презентування студентом матеріалу 

презентації з урахуванням часових обмежень 

 

Підетап 7 попереднє усне представлення студентом презентації перед членами 

визначеної викладачем малої групи засобами відеочату з урахуванням часових 

обмежень  

 

Підетап 8 обговорення і оцінювання презентації членами малої групи засобами 

відеочату 

Рис. 2.3. Технологія  процесу відпрацювання студентами  

попереднього варіанту презентації 

Так, у процесі сеансу відеочату усі учасники малої групи по черзі 

представляють попередні варіанти розроблених ними презентацій та після 
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кожної із них беруть участь в обговоренні й оцінюванні кожної з них. 

Оцінювання презентацій відбувається за такими основними критеріями: 

 змістовність, логіка викладу, зв’язність; 

 досягнення ефективності презентації шляхом вдалої побудови її 

структури та використання відповідних комунікативних стратегій; 

 коректний відбір і вживання відповідних лексичних одиниць, 

граматичних структур, правильність вимови, відповідне застосування 

інтонаційних моделей. 

У процесі реалізації підетапів 7 і 8 викладач виступає лише спостерігачем 

процесу. Проте, у процесі оцінювання остаточного варіанту презентації він 

враховує результати обговорення членами малої групи попереднього варіанту 

презентації і те, наскільки студент врахував і виправив допущені ним помилки і 

невдачі, на які звернули увагу інші учасники малої групи. 

Подібним чином у процесі самостійної роботи засобами відеочату можна 

тренувати студентів до ведення діалогу на визначену тему до і після 

презентації, таким чином частково реалізовуючи третій етап формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в умовах обмеженої кількості аудиторного 

навчального часу. Пропонуємо застосовувати на цьому важливому етапі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні технологію процесу ведення 

студентами діалогу із застосуванням вправ і завдань групи 3 розробленої 

підсистеми (2.3) та відеочату наступним чином (рис. 2.4, с. 114). 
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Етап ведення діалогу до і після презентації 

 

 Підетапи                              Зміст самостійної роботи студентів     

 

Підетап 1 студенти самостійно прослуховують аудіо запис / переглядають 

відеозапис / читають аутентичний текст-діалог певного типу, який виконує 

еталонно-допоміжну функцію  

 

Підетап 2 студенти з’ясовують інформацію в межах певної теми у формі 

запитань і відповідей 

 

Підетап 3 студенти практикують діалогічне мовлення у парах / малих 

групах в межах певної теми з використанням відповідних лексичних одиниць / 

граматичних конструкцій / мовленнєвих моделей (реалізовуючи певні 

комунікативні стратегії) / інтонаційних моделей з метою досягнення визначеної 

комунікативної мети 

 

Підетап 4 обговорення і перехресне оцінювання діалогічного мовлення 

пари іншими членами малої групи засобами відеочату 

Рис. 2.4. Технологія процесу ведення діалогу до і після презентації 

 

Як і у представленні попереднього варіанту презентації, у процесі ведення 

діалогу під час самостійної роботи викладач лише спостерігає за процесом 

діалогічного мовлення і у подальшому у процесі аудиторної роботи звертає 

увагу студентів на найбільш вагомі допущені ними помилки.  

Перехресне оцінювання студентами діалогічного мовлення інших 

студентів-учасників малої групи відбувається за такими основними критеріями: 

 досягнення комунікативної мети; 

 ефективність діалогічного мовлення шляхом його вдалого ініціювання, 

провадження та завершення з використанням мовленнєвих моделей для 

реалізації відповідних комунікативних стратегій; 

 змістовність, логіка викладу, зв’язність реплік; 
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 коректний відбір і вживання відповідних лексичних одиниць, 

граматичних структур, правильність вимови, відповідне застосування 

інтонаційних моделей. 

Другий етап формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні – етап власне 

презентації  реалізується у процесі аудиторної роботи студентів з викладачем у 

великій групі за традиційною процедурою проведення презентації з 

відповідними аудіо- чи візуальними опорами та завершується обговоренням і 

оцінюванням презентації за тими ж критеріями, що й обговорення 

попереднього варіанту презентації у малій групі засобами відеочату, а саме:  

 змістовність, логіка викладу, зв’язність; 

 досягнення ефективності презентації шляхом вдалої побудови її 

структури та використання відповідних комунікативних стратегій; 

 коректний відбір і вживання відповідних лексичних одиниць, 

граматичних структур, правильність вимови, відповідне застосування 

інтонаційних моделей. 

Студентам пропонується письмово заповнювати форму оцінювання 

презентації (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Форма оцінювання презентації 

Прізвище, 

ініціали 

Презен-

татора 

Тема 

презентації 

Змістовність, 

логіка 

викладу, 

зв’язність 

Використання 

комунікативних 

стратегій для 

досягнення 

комунікативної 

мети 

Правильне 

вживання 

лексичних одиниць, 

граматичних 

структур, 

правильність 

вимови, 

інтонаційне 

оформлення 

висловлювань 
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Щодо третього етапу формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні – етапу 

ведення діалогу до і після презентації, як уже зазначалося, пропонуємо 

частково реалізовувати його у процесі самостійної роботи студентів, 

застосовуючи запропоновану технологію процесу ведення студентами діалогу 

із використанням вправ і завдань третьої групи. Проте більшість навчального 

часу на цьому етапі формування у студентів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні відводиться для аудитороної 

роботи студентів під керівництвом викладача у парах і малих групах. 

Студентам за допомогою розроблених навчально-методичних матеріалів і 

відповідних технічних засобів навчання пропонується виконувати вправи і 

завдання усіх чотирьох підгруп групи 3 розробленої підсистеми. 

Система контролю рівня сформованості у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні у 

процесі аудиторної роботи охоплює наступні види контролю [168, с. 24]:  

 поточний, який реалізується під час вивчення певної теми для 

визначення рівня сформованості певного компонента англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні (окремої 

мовленнєвої навички чи вміння, ступеня засвоєння навчального матеріалу); 

 рубіжний, який реалізується після закінчення роботи над кожною із 

запропонованих у курсі тем, а також наприкінці семестру та навчального року; 

 підсумковий відбувається по завершенні вивчення студентами 

навчальних дисциплін «Іноземна мова» й «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» у ВНЗ. 

Щодо оцінювання у процесі самостійної роботи: перехресне оцінювання 

студентами попереднього варіанту презентації у процесі самостійної роботи 

засобами відеочату належить до рубіжного контролю, водночас як перехресне 

оцінювання студентами ефективності діалогічного мовлення у процесі кожного 

сеансу відеочату належить до поточного контролю. 
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Рівень сформованості у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні визначається 

за кількісними та якісними критеріями (п. 3.1). 

Як видно із здійсненого аналізу, лінгводидактична модель формування у 

майбутніх маркетологів англомовної професійно орієнтованої компетентності в 

усному спілкуванні є складною ієрархічною системою, усі компоненти якої 

взаємопов’язані і знаходяться у тісній взаємодії, починаючи від мети навчання і 

завершуючи її результатом. Унаочнення моделі дозволить продемонструвати 

усі взаємозв’язки між її компонентами (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Лінгводидактична модель формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні 
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Сконструйовану і обґрунтовану лінгводидактичну модель формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні спроектовано на процес іншомовної 

підготовки майбутніх маркетологів у Львівському національному університеті 

імені Івана Франка. Представленню результатів проведення методичного 

експерименту з перевірки ефективності розробленої нами методики 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні присвячено наступний розділ 

дисертації. 

 

Висновки до розділу 2 

Проведений лінгвальний аналіз репрезентативних текстів, що належать до 

професійного дискурсу майбутніх маркетологів, аналіз академічного дискурсу, 

в рамках якого реалізується іншомовне професійно орієнтоване спілкування, а 

також контент-аналіз джерел з проблеми дослідження дозволив виявити 

особливості англомовного усного професійного дискурсу майбутніх 

маркетологів.  

На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновок, що до головних 

чинників відбору і реалізації змісту формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

належать: 

 формулювання мети і цілей навчальних дисциплін «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова професійного спрямування» на основі аналізу потреб студентів 

і аналізу цільової ситуації; 

 врахування сутності і структури англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів; 

 врахування засад визначених підходів; 

 необхідність визначення і врахування сфер, видів, функцій спілкування 

маркетологів, ролей фахівців, комунікативних ситуацій, засобів комунікації, 

комунікативних цілей і намірів, актуальних тем і проблем; 
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 відповідність ключовим характеристикам змісту навчання англійської 

мови для спеціальних цілей: використання аутентичних навчальних матеріалів; 

професійна спрямованість; саморегуляція. 

Компоненти структури англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів формуються у 

процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу, зокрема – «Англійська 

мова», «Англійська мова професійного спілкування» та «Ділова англійська 

мова», а також дисциплін фундаментального і фахово орієнтованого циклів 

навчального плану підготовки бакалаврів і магістрів. 

Одиницею відбору матеріалу з реципіювальною метою у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні є аутентичні тексти у формі 

монологів-презентацій різних видів та типів, а також діалоги з аудиторією. 

Критеріями відбору текстів-монологів у формі презентацій та текстів-діалогів є: 

автентичність; професійна спрямованість; зразковість як здатність тексту 

виконувати еталонно-допоміжну функцію при продукуванні студентами 

власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, 

які застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних 

комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність 

інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності. Довели свою ефективність тексти – зразки 

монологів-презентацій, представлені у формі відеофонограми. Одиницями 

відбору з продукувальною метою у процесі формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні вважаємо лексичні (термінологічні одиниці включно), граматичні 

конструкції, а також мовленнєві фрагменти, об’єднані у репліки. 

Виокремлюємо наступні етапи формування англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх маркетологів  на 

основі презентації: орієнтовно-підготовчий етап, етап реалізації презентації та 

етап підготовки до ведення діалогу до і після презентації.  



120 

На підготовчому етапі у майбутніх маркетологів формуються нові і 

засвоюються раніше сформовані компоненти англомовної професійно 

орієнтованої компетентності в усному спілкуванні, а саме декларативні і 

процедурні знання; лексичні, граматичні та фонетичні мовленнєві навички; 

навчальні, організаційні та інтелектуальні вміння. На етапі реалізації 

презентації формуються і розвиваються мовленнєві вміння, подальшого 

розвитку набувають інтелектуальні та організаційні вміння монологічного 

мовлення. На етапі ведення діалогу до і після презентації формуються і 

розвиваються мовленнєві та компенсаційні вміння, подальшого розвитку 

набувають інтелектуальні та організаційні вміння діалогічного мовлення.  

Встановлено, що автоматизація мовленнєвих операцій у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні відбувається шляхом розвитку 

фонетичних, граматичних та лексичних мовленнєвих навичок. Відповідний 

рівень автоматизованості мовленнєвих навичок досягається завдяки виконанню 

рецептивних, репродуктивних (за критерієм провідного виду мовленнєвої 

діяльності); орієнтовно-підготовчих, стереотипно-ситуативних, варіативно-

ситуативних (за критерієм поетапності формування навичок); 

некомунікативних, умовно-комунікативних (за критерієм комунікативності) 

типів вправ і завдань. Високий рівень сформованості мовленнєвих навичок 

забезпечує автоматизованість мовленнєвих операцій. 

Змодельовано процес формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Лінгводидактична модель формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні охоплює всі 

компоненти навчального процесу, починаючи від мети і завершуючи 

результатом – сформованість у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні на рівні 

«вищий середнього». Основні положення цього розділу висвітлені у 

публікаціях автора: [169]; [170]; [171]; [172]; [173]. 
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РОЗДІЛ 3  

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ 

МАРКЕТОЛОГІВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ УСНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

У третьому розділі визначено рівні, критерії та показники сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні; описано хід та організацію методичного 

експерименту з формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні; розроблено  

методичні рекомендації щодо формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

 

3.1. Рівні, критерії і показники сформованості у майбутніх  

маркетологів англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

Організація комплексного методичного експерименту з формування  

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні вимагає визначення рівнів, критеріїв і 

показників сформованості згаданої компетентності. 

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти [174], 

розробленими Асоціацією мовних експертів ALTE, існує шість рівнів володіння 

іноземною мовою:  

 інтродуктивний (А1);  

 середній (А2); 

 рубіжний (В1);  

 просунутий (В2);  

 автономний (С1);  

 компетентний (С2).  
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На згадані рівні орієнтуються системи оцінювання навчальних досягнень 

студентів з іноземної мови багатьох навчальних закладів. Проте вважаємо, що 

ця шкала, будучи глобальною, є більш відповідною для комплексного 

оцінювання знань, навичок і умінь студентів, що є складовими їх англомовної 

комунікативної компетентності. 

Існує ще одна міжнародна система визначення рівнів володіння 

англійською мовою [175], якою користується більшість британських 

видавництв навчально-методичної літератури для оволодіння англійською 

мовою як другою або іноземною. Згадана система послуговується наступними 

рівнями: початковий, елементарний, нижчий середнього, середній, вищий 

середнього, просунутий, супер просунутий. 

Рівні міжнародної системи, якими користуються британські видавництва 

Cambridge, Oxford, Longman, McMillan та ін. навчально-методичної літератури, 

є більш деталізованими й орієнтованими на володіння мовою в окремих видах 

мовленнєвої діяльності, оскільки кожен юніт запропонованих видавництвами 

комплексних підручників включає комплекс вправ і завдань, орієнтованих на 

розвиток у тих, хто навчається, навичок і умінь в окремих видах мовленнєвої 

діяльності. Таким чином, завершуючи курс навчання за певним підручником, у 

студентів на певному рівні сформована англомовна компетентність у 

рецептивних (читання, аудіювання) та продуктивних (говоріння, письмо) видах 

продуктивної діяльності. Пропонуючи посібники для розвитку у студентів 

певних спеціальностей англомовної компетентності в певному виді 

мовленнєвої діяльності, видавництва (Cambridge, Oxford, Longman, McMillan та 

ін.) користуються цією ж системою рівнів володіння мовою. Таким чином, 

вважаємо за доцільне адаптувати проаналізовану семирівневу систему до 

контексту нашого дослідження. 

Здійснивши порівняльний аналіз дескрипторів рівнів сформованості 

англомовної комунікативної компетентності за Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти [174] та дескрипторів рівнів міжнародної 

системи сформованості англомовної компетентності у видах мовленнєвої 
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діяльності британських видавництв у контексті нашого дослідження, прийнятих 

за рівні сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, можемо представити кореляцію 

рівнів сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні з глобальними рівнями 

сформованості англомовної комунікативної компетентності за 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти наступним чином 

(табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Кореляція рівнів сформованості у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні з глобальними 

рівнями сформованості англомовної комунікативної компетентності  

за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти 

Рівні сформованості англомовної 

компетентності майбутніх 

маркетологів в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні 

Рівні сформованості англомовної 

комунікативної компетентності за 

Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти 

елементарний  інтродуктивний (А1)  

нижчий середнього середній (А2) 

середній рубіжний (В1) 

вищий середнього просунутий (В2) 

просунутий автономний (С1) 

супер просунутий компетентний (С2) 

 

Таким чином викладач дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» ВНЗ зможе переконатись, чи відповідає рівень 

сформованості у студентів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні загальному рівню сформованості у нього 

англомовної комунікативної компетентності, який визначається у процесі 
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проведення підсумкового контролю за 100-бальною шкалою по системі ЄКТС 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Оцінювання рівня сформованості англомовної комунікативної 

компетентності за 100-бальною  шкалою ЄКТС 

100 бальна 

шкала ЕСТS 
Національна (5-бальна) шкала 

A  (90-100) 5 (відмінно) 

B (81-89) 4 (дуже добре) 

С (71-80) 4 (добре) 

D (61-70) 3 (задовільно) 

Е (51-60) 3 (недостатньо) 

X (35-50) 
2 (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

F (0-34) 
2 (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

Для зручності також користуватимемось 100-бальною шкалою для 

оцінювання рівня сформованості у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. Враховуючи  

кореляцію рівнів сформованості у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні з глобальними 

рівнями сформованості англомовної комунікативної компетентності за 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [174], які вимірюються 

за шкалою ЄКТС, пропонуємо наступне шкалування рівнів сформованості у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні, яке також відповідає оцінюванню за 

шкалою ЄКТС (табл. 3.3). 



125 

Таблиця 3.3 

Шкалування рівнів сформованості у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні  

(100-бальна шкала) 

Рівні сформованості  

у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності  

в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні 

Розподіл балів між рівнями 

сформованості у майбутніх 

маркетологів англомовної 

компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні  

супер просунутий 96-100 

просунутий 90-95 

вищий середнього 81-89 

середній 71-80 

нижчий середнього 61-70 

елементарний  51-60 

початковий, або англомовна 

компетентність в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні не 

сформована 

 

≤ 50 

 

У методичній традиції рівень сформованості іншомовних компетентностей 

у видах мовленнєвої діяльності визначається відносно того, наскільки той, хто 

вивчає іноземну мову, за своєю мовленнєвою поведінкою наближається до 

носія мови [176, с. 26]. Таким чином вважатимемо, що сформованість у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні на рівні «вищий середнього», «просунутий» 

чи «супер просунутий» вимагає від згаданих фахівців відтворення мовленнєвої 

поведінки британських чи американських маркетологів у середовищі 

професійного спілкування у визначених домінувальних комунікативних 

ситуаціях усного професійно орієнтованого спілкування. 
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На основі аналізу дескрипторів рівнів сформованості англомовної 

комунікативної компетентності за Загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти [174] та дескрипторів міжнародної системи оцінювання 

англомовної компетентності в певному виді мовленнєвої діяльності, якою 

послуговуються британські видавництва [175], а також дотичних праць 

науковців [177]; [178]; [179]; [180]; [181]; [182]; [183]; [184] пропонуємо 

дескриптори рівнів сформованості англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні (табл. 3.4, табл. 

3.5). 

Таблиця 3.4 

Дескриптори рівнів сформованості англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

Рівень 

сформованості  

англомовної 

компетентності 

в професійно 

орієнтованому 

діалогічному 

мовленні 

Дескриптори рівнів сформованості англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні 

Елементарний  Студент відтворює прослуханий / прочитаний діалог на основі 

поданих реплік,  самостійно продукує міні-діалог, реагує на 

репліки співрозмовника (повідомлення, запитання, спонукання), 

зазвичай не ініціює діалогічного мовлення, припускається таких 

недоліків: робить довгі паузи, не завжди влучно добирає потрібні 

лексичні одиниці, допускає велику кількість помилок у вимові, 

вживанні лексичних одиниць та граматичних структур, 

відповідає не на усі репліки співрозмовника, не демонструє 

вміння вживання мовленнєвих моделей відповідно до 

комунікативної ситуації і обраних комунікативних стратегій. 

Обсяг діалогу складає по 5-8 реплік від кожного учасника акту 

усного діалогічного мовлення. 



127 

Продовження таблиці 3.4 

Нижчий 

середнього 

 

Студент самостійно продукує діалог з використанням нескладної 

галузевої та термінологічної лексики, граматичних структур, 

реагує на репліки співрозмовника (повідомлення, запитання, 

спонукання), робить спроби ініціювати діалогічне мовлення, 

припускається таких недоліків: робить паузи, не завжди влучно 

добирає потрібні лексичні одиниці, допускає помилки у вимові 

(до 5-ти), вживанні лексичних одиниць (до 5-ти) та граматичних 

структур (до 5-ти), не завжди влучно, і правильно (в аспекті 

уживання мовного матеріалу) відповідає на репліки 

співрозмовника, на низькому рівні демонструє вміння вживання 

мовленнєвих моделей відповідно до комунікативної ситуації і 

обраних комунікативних стратегій. Обсяг діалогу складає по 9-12 

реплік від кожного учасника акту усного діалогічного мовлення. 

Середній  

 

Студент самостійно продукує діалог з використанням галузевої та 

термінологічної лексики середнього рівня складності, відповідних 

граматичних структур, адекватно реагує на репліки 

співрозмовника (повідомлення, запитання, спонукання, 

аргументування), ініціює й підтримує діалог, досить влучно і в 

міру швидко добирає потрібні лексичні одиниці, припускається 

таких недоліків: робить незначні паузи, заповнюючи їх словами-

зв’язками, допускає помилки у вимові (до 3-х), вживанні 

лексичних одиниць (до до 4-х) та граматичних структур (до 4-х), 

влучно, і правильно (в аспекті уживання мовного матеріалу) 

відповідає на репліки співрозмовника, на достатньому рівні 

демонструє вміння вживання мовленнєвих моделей відповідно до 

комунікативної ситуації і обраних комунікативних стратегій, 

вживає формули мовленнєвого етикету, намагається 

висловлювати власну думку, своє ставлення до предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 13-15 реплік від кожного 

учасника акту усного діалогічного мовлення. 
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Продовження таблиці 3.4 

Вищий 

середнього 

 

Студент вільно самостійно продукує діалог з використанням 

специфічної галузевої та термінологічної лексики, відповідних 

граматичних структур, швидко й адекватно реагує на репліки 

співрозмовника (повідомлення, запитання, спонукання, аргу-

ментування, знаходження компромісу), ініціює й підтримує діалог, 

влучно і швидко добирає потрібні лексичні одиниці, припускається 

таких недоліків: допускає помилки у вимові (до 2-х), вживанні 

лексичних одиниць (до до 3-х) та граматичних структур (до 3-х), 

влучно, і правильно (в аспекті уживання мовного матеріалу) 

відповідає на репліки співрозмовника, на високому  рівні демонструє 

вміння вживання мовленнєвих моделей відповідно до 

комунікативної ситуації і обраних комунікативних стратегій, 

дотримується правил етикету комунікативної поведінки носіїв мови, 

висловлює власну думку, власне ставлення до предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 15–17 реплік від кожного 

учасника акту усного діалогічного мовлення.  

Просунутий  Студент вільно самостійно продукує діалог з використанням 

специфічної галузевої та термінологічної лексики, складних 

граматичних структур, швидко й адекватно реагує на репліки 

співрозмовника (повідомлення, запитання, спонукання, 

аргументування, знаходження компромісу), ініціює й підтримує 

діалог, влучно і швидко добирає потрібні лексичні одиниці, 

граматичні структури, припускається таких недоліків: допускає 

помилки у вимові (до 1-ї), вживанні лексичних одиниць (до 2-х) та 

граматичних структур (до 2-х), не задумуючись, доречно і правильно 

(в аспекті уживання мовного матеріалу) відповідає на репліки 

співрозмовника, на просунутому  рівні демонструє вміння вживання 

мовленнєвих моделей відповідно до комунікативної ситуації і 

обраних комунікативних стратегій, демонструє володіння етикетом 

комунікативної поведінки носіїв мови, вільно і впевнено висловлює 

власну думку, власне ставлення до різних аспектів предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 18–19 реплік від кожного 

учасника акту усного діалогічного мовлення. 
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Продовження таблиці 3.4 

Супер 

просунутий  

Студент абсолютно вільно без жодного напруження продукує 

діалог з використанням специфічної галузевої та термінологічної 

лексики, складних граматичних структур, блискавично й 

адекватно реагує на репліки співрозмовника (повідомлення, 

запитання, спонукання, аргументування, знаходження 

компромісу), ініціює й підтримує діалог, влучно і дуже швидко 

добирає потрібні лексичні одиниці, граматичні структури, не 

задумуючись, доречно і правильно (в аспекті уживання мовного 

матеріалу) відповідає на репліки співрозмовника, інтонаційно 

правильно відповідно до застосовуваних комунікативних 

стратегій оформляє власні висловлювання, демонструє високий 

рівень володіння етикетом комунікативної поведінки носіїв мови, 

дуже  впевнено висловлює власну думку та власне ставлення до 

різних аспектів предмету обговорення. Обсяг діалогу складає по 

20 і більше реплік від кожного учасника акту усного діалогічного 

мовлення. 

 

Рекомендується здійснювати оцінювання рівня сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні у монологічному мовленні індивідуально, у діалогічному мовленні 

– під час роботи в парі чи малій групі. Відповідно, пропоновані завдання для 

оцінювання рівня сформованості англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні розраховані на 

індивідуальну роботу студента чи роботу в парі. 

Наступна таблиця 3.5 містить дескриптори рівнів сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному монологічному мовленні. 
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Таблиця 3.5 

Дескриптори рівнів сформованості англомовної компетентності  

майбутніх маркетологів в професійно орієнтованому  

усному монологічному мовленні 

Рівень 

сформованості  

англомовної 

компетентності 

в 

монологічному 

усному 

професійно 

орієнтованому 

мовленні 

 

 

Дескриптори рівнів сформованості англомовної 

компетентності в монологічному усному професійно 

орієнтованому мовленні 

Елементарний   Студент переказує зміст тексту-зразка чи його окремі фрагменти, 

будує лише до 7 простих речень, демонструє обмежений 

лексичний запас і припускається значно кількості мовних 

помилок: вживання лексики (до 7 помилок), граматичних 

структур (до 7 помилок), помилок у вимові (до 7 помилок). 

Нижчий 

середнього  

 

Студент будує текст обсягом до 10 простих речень, який 

відзначається зв’язністю, проте дещо збіднений змістом; створене 

висловлювання має деякі недоліки: незначне порушення логіки і 

зв’язності викладу, достатній, проте дещо збіднений лексичний 

запас, наявність мовних помилок: вживання лексичних одиниць 

(до 5-ти помилок), граматичних конструкцій (до 5-ти помилок), 

помилок у вимові (до 5-ти помилок).  

Середній  Студент правильно будує текст обсягом до 15, у переважній 

більшості простих речень, логічно і зв’язно розкриває зміст і 

головну думку, намагається проаналізувати і передати причинно-

наслідкові зв’язки, досягає комунікативної мети презентації; 

вживає мовленнєві моделі відповідно до комунікативних стратегії 

інформування, демонструє достатній лексичний запас, наявність 

мовних помилок: вживання лексичних одиниць (до 4-х помилок), 

граматичних конструкцій (до 4-х помилок), помилок у вимові (до 

4-х помилок). 
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Продовження таблиці 3.5 

Вищий 

середнього  

Студент вправно будує текст обсягом до 17 простих і складних 

речень, логічно і зв’язно розкриває зміст і головну думку, 

аналізує і передає причинно-наслідкові зв’язки, без зусиль 

демонструє досягнення комунікативної мети презентації; 

вживає мовленнєві моделі відповідно до комунікативних 

стратегій інформування й аргументації, демонструє багатий 

лексичний запас, у т. ч. галузевої й термінологічної лексики, 

припускається кількох мовних помилок: вживання лексичних 

одиниць (до 3-х помилок), граматичних структур (до 3-х 

помилок), помилок у вимові (до 2-х помилок). 

Просунутий  Студент вправно будує текст обсягом до 19 здебільшого 

складних речень, логічно і зв’язно розкриває зміст і головну 

думку, вільно аналізує і передає причинно-наслідкові зв’язки, 

без зусиль демонструє досягнення комунікативної мети 

презентації; вживає мовленнєві моделі відповідно до 

комунікативних стратегій інформування, переконання й 

аргументації, демонструє багатий лексичний запас, у т. ч. 

специфічної галузевої і термінологічної лексики, правильно 

вживає складні граматичні структури, практично не 

припускається мовних помилок: вживання лексичних одиниць 

(1 помилка), граматичних структур (1 помилка). 

Супер 

просунутий  

Студент вільно будує текст обсягом 20 і більше, здебільшого 

складних речень, логічно і зв’язно розкриває зміст і головну 

думку, вільно аналізує і передає причинно-наслідкові зв’язки, 

вправно демонструє досягнення комунікативної мети 

презентації; вільно оперує мовленнєвими моделями відповідно 

до комунікативних стратегій інформування, переконання й 

аргументації, демонструє дуже багатий лексичний запас, у т. ч. 

специфічної галузевої і термінологічної лексики, правильно 

вживає складні граматичні структури, не припускається 

мовних помилок. 
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На основі здійсненого аналізу можемо зробити висновок, що у процесі 

оцінювання викладачем монологічного і діалогічного мовлення майбутніх 

маркетологів під час аудиторної роботи застосовуються ті ж критерії, що й у 

процесі перехресного оцінювання студентами монологічного і діалогічного 

мовлення майбутніх маркетологів під час самостійної роботи, а саме:  

 досягнення комунікативної мети; 

 змістовність, логіка викладу, зв’язність; 

 досягнення ефективності усного діалогічного чи монологічного 

мовлення шляхом вдалої побудови його структури та використання 

мовленнєвих моделей для реалізації відповідних комунікативних стратегій; 

 коректний відбір і вживання лексичних одиниць, граматичних структур, 

правильність вимови, відповідне застосування інтонаційних моделей. 

Наступний параграф дисертації буде присвячено висвітленню 

особливостей організації, ходу та інтерпретації результатів методичного 

експерименту з перевірки ефективності методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні. 

 

3.2.Організація, хід та інтерпретація результатів методичного  

експерименту з перевірки ефективності методики формування  

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно  

орієнтованому усному спілкуванні 

З метою визначення ефективності розробленої методики формування 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні було організовано і проведено комплексний 

методичний експеримент. Система діагностики експериментальної методики 

базується на працях науковців Ю. Бабанського [185], С. Гончаренка [186], 

П. Гурвіча [187], З. Корнєвої [188], В. Краєвського [189], Н. Микитенко [190], 

Н. Поташника, В. Лазарєва [191], С. Сисоєвої [192], О. Тарнопольського [193], 

Е. Штульмана [194] з урахуванням методики визначення рівнів володіння 
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англійської мови, запропоновані у Загальноєвропейських рекомендаціях з 

мовної освіти [174].   

Визначено мету методичного експерименту, яка полягає у перевірці його 

гіпотез щодо ефективності формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні.    

Сформульовано гіпотези дослідження, які полягають у:  

 перша – припущені про те, що ефективність формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні буде високою за умови організації навчання за експериментальною 

методикою;  

 друга – припущені про те, що ефективність формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні буде високою за умови традиційної організації навчання іноземних 

мов у ВНЗ.  

Завдання експериментальної роботи включали:  

1) проведення передекспериментального оцінювання рівня сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні з метою їх поділу на експериментальну та 

контрольну групи; 

2) впровадження експериментальної методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні у процес іншомовної підготовки майбутніх маркетологів на 

економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка в експериментальній групі; 

3) післяекспериментальне оцінювання рівня сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні учасників експериментальної та контрольної груп з метою 

інтерпретації отриманих даних та визначення валідної гіпотези дослідження. 

 Відповідно до поставлених завдань, визначено етапи проведення 

методичного експерименту, а саме:  
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1) розробка системи завдань для передекспериментального оцінювання 

рівня сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні (липень – вересень 2015 р.) та 

проведення відповідного передекспериментального оцінювання серед студентів 

1–5 курсів економічного факультету спеціальностей «Маркетинг» та 

«Економіка підприємства» (жовтень – листопад 2015 р.). За результатами 

оцінювання здійснено розподіл учасників експерименту на експериментальну 

та контрольну групи (грудень 2015 р.); 

2) організація навчання іноземної мови (англійської) в експериментальних 

групах за запропонованою методикою формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

(лютий – червень 2016 р.); 

3) організація післяекспериментального оцінювання рівня сформованості 

у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в експериментальній та контрольній групах 

(червень 2016 р.);  

4) аналіз та інтерпретація результатів післяекспериментального оцінювання; 

статистична обробка отриманих експериментальних даних (липень – вересень 

2016 р.);  

5) впровадження результатів дослідження в навчальний процес трьох вищих 

навчальних закладів України (жовтень – грудень 2016 р.). 

Характер методичного експерименту визначено як природний, 

вертикально-горизонтальний, відкритий [188]; [195, с. 12]. Неварійованими 

умовами експерименту вважаємо: кількісний і особистісний склад контрольної 

та експериментальної групи, викладацький склад контрольної та 

експериментальної групи, тривалість експериментального навчання, перелік 

тем у межах навчальної і робочої програм дисциплін «Іноземна мова», 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», типи завдань для перед- 

експериментального та післяекспериментального оцінювання рівня 

сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 
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професійно орієнтованому усному спілкуванні, критерії та показники 

оцінювання рівня сформованості  англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні. Відповідно, 

варійованими умовами експерименту виступили: методи та засоби навчання, 

відібраний навчальний матеріал, авторські технології організації самостійної 

роботи.  

Метою передекспериментального оцінювання рівня сформованості  у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні було визначення рівня сформованості цієї 

компетентності задля розподілу учасників експерименту на експериментальні 

пари (контрольну і експериментальну групи), а також стан готовності студентів 

експериментальної групи до розвитку в них згаданої компетентності засобами 

домінувальних у професійній діяльності маркетологів презентацій, а також 

інтенсивного застосування діалогів до і після презентацій та авторських 

технологій організації самостійної роботи. 

Завдання для передекспериментального оцінювання розраховані на 

середній рівень сформованості в учасників експерименту англомовної 

компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

Типами завдань, запропонованих учасникам передекспериментального 

оцінювання (Додаток Е) були:  

 обмін думками в парах на основі прослуханої та додатково 

представленої в друкованому вигляді інформації про цільову аудиторію 

компанії «Адідас»; 

 діалогічне мовлення з метою виявлення п’яти відмінностей на основі 

візуальних опор (фото, на яких зображено зустріч-нарада маркетологів); 

 короткий монолог-презентація марок автомобілів преміум класу, що 

передбачає реалізацію комунікативної стратегії аргументації на основі 

інформації, поданої у вигляді друкованого тексту та відповідних візуальних 

опор;  
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 монолог-презентація переваг та недоліків ноутбуків трьох найбільш 

відомих виробників із застосуванням відповідних мовленнєвих моделей, що 

допомагають реалізувати комунікативні стратегії інформування та аргументації  

і з використанням відповідних граматичних структур (напр., порівняння) на 

основі інформації про технічні характеристики ноутбуків, організованої у 

таблиці  параметри.  

Перше та друге завдання оцінювалися у 20 балів відповідно до визначених 

у підрозділі 3.1 критеріїв оцінювання рівня сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні та відповідних кількісних показників цих критеріїв. Третє та 

четверте завдання передекспериментального оцінювання – у 30 балів 

аналогічно до визначених у підрозділі 3.1. критеріїв оцінювання та відповідних 

кількісних показників цих критеріїв.  

На основі отриманої суми балів було здійснено розподіл учасників 

експерименту на експериментальну та контрольні групи. До контрольних груп 

було віднесено тих учасників, у яких середній показник рівня сформованості 

англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

був дещо вищим, ніж середній рівень сформованості. Для зручності 

математичного обрахунку й інтерпретації отриманих даних учасників 

контрольних груп було умовно об’єднано в одну контрольну групу (58 осіб). За 

тим же принципом 59 учасників експериментальних груп було об’єднано в 

одну експериментальну групу.  

На другому етапі методичного експерименту навчання в 

експериментальних групах було організовано відповідно до розробленої і 

обґрунтованої методики (розділ 2).  

На третьому етапі, тобто на етапі післяекспериментального оцінювання, 

учасникам як експериментальної, так і контрольної груп рівня сформованості 

англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні  

було запропоновано виконання тих же типів завдань, що і для 

передекспериментального оцінювання, проте рівень їх складності відповідав 
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«вищому середньому» рівню сформованості у майбутніх маркетологів 

відповідної компетентності.  

Так, типами завдань, запропонованих учасникам післяекспериментального 

оцінювання як експериментальної, так і контрольної груп (Додаток Е 1) були 

наступні:  

 продукування вступу до монологу-презентації  на основі поданого 

плану з використанням мовленнєвих моделей, які допомагають реалізувати 

комунікативні стратегії інформування, аргументування та переконання; 

 обговорення графіку продажів у формі діалогічного мовлення з 

використанням поданого плану та відповідних мовленнєвих моделей з метою 

реалізації комунікативних стратегій відповідних комунікативній меті; 

 на основі поданих візуальних опор, що є презентацією нового 

дезодоранту, щойно введеного на ринок, організувати презентацію цього 

продукту у формі усного монологічного мовлення з посиланням на подані 

слайди, структуру та мовленнєві моделі з метою реалізації відповідних 

комунікативних стратегій (інформування, аргументування, переконання);  

 обговорення з аудиторією щойно представленого дезодоранту з 

використанням поданих мовленнєвих моделей задля реалізації 

аргументативної, спонукальної, комунікативних стратегій, а також стратегій 

конфронтації та компромісу.  

Відповідно, перше та друге завдання також оцінювалися у 20 балів, 

водночас як третє та четверте – у 30 балів.  

На четвертому етапі проведення методичного експерименту було 

здійснено математичний обрахунок та інтерпретацію отриманих даних 

(Додаток А, Додаток Б, Додаток В). 

У свою чергу, обрахунок та інтерпретацію було проведено в декілька етапів.  

1. Перевірка на нормальність розподілу. Це надає нам можливість 

визначити, які критерії встановлення статистично значущої різниці між двома 

вибірками (параметричні або непараметричні) покажуть більш достовірний 

результат. Для перевірки нормальності розподілу було обраховано тести 
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Шапіро-Вілка (розподіл нормальний при p>0,05) і Колмогорова-Смірнова 

(розподіл нормальний при p>0,2).  

2. Для перевірки статистичної значущості між двома незалежними вибірками 

здійснено обрахунок U-критерію Манна-Вітні (непараметричний критерій, який 

перевіряє статистичну значущість різниці двох медіан). З метою перевірки 

статистичної значущості між двома залежними вибірками здійснено тести: парний 

t-критерій Стьюдента (параметричний критерій, що перевіряє статистичну 

значущість різниці двох середніх) і критерій Вілкіксона (непараметричний 

критерій, що перевіряє статистичну значущість різниці двох медіан).  

3. Перевірка ефективності експериментальної методики на основі 

визначення приросту середнього значення кількісних показників рівнів 

сформованості англомовної компетентності у професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників експериментальної  і  контрольної груп. 

Після обрахунку кожного критерію результат співставляється з 

табличними значеннями, на основі чого ми отримуємо імовірність (p), яка дає 

нам змогу відкинути чи прийняти одну із гіпотез дослідження. Усі обрахунки 

були здійсненні з використанням програмного забезпечення STATISTICA 10. 

Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні на етапі передекспериментального оцінювання (другому 

етапі проведення методичного експерименту) відбувалася наступним чином.  

Перевірку на нормальність розподілу балів контрольної групи на етапі 

передекспериментального оцінювання було здійснено шляхом проведення 

тесту Шапіро-Вілка за формулою 

  

 де  
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і тесту Колмогорова-Смірнова за формулою  

, 

де  є емпіричною функцією розподілу, а  т. зв. «істинною функцією 

розподілу з відомими параметрами. 

Згадана перевірка дала однозначні результати того, що розподіл балів у ній 

ненормальний (рис. 3.1). 

Перевірка на нормальність розподілу балів експериментальної групи на 

етапі передекспериментального оцінювання  шляхом проведення тестів 

Шапіро-Вілка і Колмогорова-Смірнова за поданими вище формулами дала 

однозначні результати того, що розподіл балів у ній також ненормальний (рис. 

3. 2). 

 

Рис. 3.1. Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні в учасників контрольної групи  

на етапі передекспериментального оцінювання 
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Рис. 3.2. Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні в учасників експериментальної групи  

на етапі передекспериментального оцінювання 

 

Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні на етапі після експериментального оцінювання (п’ятий етап 

проведення методичного експерименту) проводилась наступним чином. 

Перш за все, було здійснено перевірку на нормальність розподілу 

кількісних показників рівня сформованості англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні на етапі післяекспериментального 

оцінювання шляхом проведення тестів Шапіро-Вілка і Колмогорова-Смірнова. 

Дані тестів продемонстрували ненормальний розподіл балів (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні в учасників контрольної групи  

на етапі післяекспериментального оцінювання 

 

Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні в учасників експериментальної групи на етапі 

післяекспериментального оцінювання шляхом проведення тестів Шапіро-Вілка 

і Колмогорова-Смірнова дала наступні результати: тест Колмогорова-Смірнова 

показав, що розподіл нормальний, у той час як тест Шапіро-Вілка показав, що 

розподіл – ненормальний. Тому, відштовхуючись від графічного зображення 

розподілу балів, доцільно припустити, що розподіл балів є ненормальним 

(рис. 3. 4). 
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Рис. 3.4 Перевірка на нормальність розподілу кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні в учасників експериментальної групи  

на етапі післяекспериментального оцінювання 

 

Наступним кроком інтерпретації отриманих даних експериментального 

дослідження була перевірка на нормальність розподілу кількісних показників 

рівня сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників експерименту для різниці між після-

експериментальним та передекспериментальним етапами оцінювання. 

Перевірка на нормальність розподілу різниці балів між після-

експериментальним та передекспериментальним етапами оцінювання рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників контрольної групи шляхом проведення тестів 
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Шапіро-Вілка і Колмогорова-Смірнова показала, що розподіл балів 

ненормальний (рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5 Перевірка на нормальність розподілу різниці балів між показниками 

післяекспериментального та передекспериментального етапів оцінювання 

рівня сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні учасників контрольної групи  

 

Перевірка на нормальність розподілу різниці балів між показниками 

післяекспериментального та передекспериментального етапів оцінювання рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників експериментальної групи шляхом проведення 

тестів Шапіро-Вілка і Колмогорова-Смірнова однозначно доводить, що 

розподіл балів нормальний (рис. 3.6). 

За даними обрахунку U-критерію Манна-Вітні за формулою  

, 
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де  – кількість одиниць в першій вибірці,  – кількість одиниць в другій 

вибірці. Встановлено, що різниця медіани балів – кількісних показників рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників контрольної і експериментальної груп на етапі 

передекспериментального дослідження є статистично незначущою (табл. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Перевірка на нормальність розподілу різниці балів між показниками 

післяекспериментального та передекспериментального етапів оцінювання 

рівня сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні учасників експериментальної групи 
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Таблиця 3.6 

Дані обрахунку U-критерію Манна-Вітні  

для передекспериментального етапу 

Етап оцінювання рівня 

сформованості 

англомовної 

компетентності в 

професійно 

орієнтованому усному 

спілкуванні 

Сума балів 

експерементальної 

групи 

Сума балів 

контрольної 

групи 

Математичне 

сподівання, 

пораховане на 

основі зіставлення 

U-критерію Манна-

Вітні і його 

критичних значень 

передекспериментальний 

етап 
3307,000 3596,000 0,344240 

 

Різниця медіани балів контрольної та експериментальної груп на етапі 

післяекспериментального дослідження  є статистично значущою на рівні 

значущості 5% (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Дані обрахунку U-критерію Манна-Вітні для післяекспериментального етапу 

 

Отримані дані обрахунку парного t-критерію Стьюдента за формулою  

 , 

де  Md – середнє арифметичне різностей показників, 

Qd – середнє квадратичне відхилень різностей показників, 

n – кількість досліджуваних 

Етап оцінювання рівня 

сформованості 

англомовної 

компетентності в 

професійно 

орієнтованому усному 

спілкуванні 

Сума балів 

експерементальної 

групи 

Сума балів 

контрольної 

групи 

Математичне 

сподівання, 

пораховане на 

основі зіставлення 

U-критерію Манна-

Вітні і його 

критичних значень 

післяекспериментальний 

етап 
3847,000 3056,000 0,046318 
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показали, що різниця середнього балу експериментальної групи між 

кількісними показниками післяекспериментального і передекспериментального 

етапів оцінювання  є статистично значущою на рівні значущості 1% (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Дані обрахунку парного t-критерію Стьюдента 

Експериментальна група 

t-критерій 

Стьюдента 

для залежних 

вибірок 

 

Кількість 

степенів 

свободи 

Математичне 

сподівання, пораховане 

на основі зіставлення 

парного t-критерію 

Стьюдента і його 

критичних значень 

Етап 

передекспериментального 

оцінювання -9,42148 58 0,000000 
Етап 

післяекспериментального 

оцінювання 

 

Наступним кроком інтерпретації отриманих даних експериментального 

дослідження був обрахунок критерію Вілкоксона шляхом відсортування пар, 

починаючи від найменшого, на основі розрахунку тестової статистики W за 

формулою: 

 , 

де   – розмір вибірки, якому надаємо значення пар від найменшої абсолютної 

різниці до найбільшої абсолютної різниці – ; 

– знакова функція. 

За даними обрахунку критерію Вілкоксона, різниця медіани балів 

контрольної групи між етапом після- та передекспериментального оцінювання є 

статистично значущою на рівні значущості 1% (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Дані обрахунку критерію Вілкоксона 

Контрольна група 

Математичне сподівання, 

пораховане на основі зіставлення 

критерію Вілкіксона і його 

критичних значень 

Після- та передекспериментальний етапи 

оцінювання рівня сформованості 

англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному 

спілкуванні  

0,000000 

 

За період експериментального навчання середній показник рівня 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні в експериментальній групі зріс з рівня «нижчий середнього» (60,1) до 

«середнього» (71,2), що продемонстровано на діаграмі на рис. 3.7. 

 

1 – рівень сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в експериментальній групі за даними 

передекспериментального оцінювання 

2 – рівень сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в експериментальній групі за даними 

післяекспериментального оцінювання 

Рис. 3.7. Кількісні показники зростання рівня сформованості англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні в 

експериментальній групі за період експериментального навчання 

Для контрольної групи ці дані виглядають наступним чином (рис. 3.8). 
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1 – рівень сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в контрольній групі за даними 

передекспериментального оцінювання 

2 – рівень сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в контрольній групі за даними 

післяекспериментального оцінювання 

 

Рис. 3.8. Кількісні показники зростання рівня сформованості англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні  

в контрольній групі за період експериментального навчання 

 

Можемо спостерігати, що за період експериментального навчання середній 

показник рівня сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні в контрольній групі так і залишився на рівні 

«нижчий середнього» (63,3 бали за даними передекспериментального 

оцінювання і 66,3 бали за даними післяекспериментального оцінювання). 

Якщо здійснити порівняльний аналіз середнього значення приросту 

кількісних показників рівня сформованості англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні за період експериментального 

навчання, можемо зробити висновок про те, що цей показник є значно вищим у 

експериментальній групі (рис. 3.9). 
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1 – кількісний показник зростання рівня сформованості англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні за період 

експериментального навчання у експериментальній групі (показник – 11, 1) 

2 – кількісний показник зростання рівня сформованості англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні за період 

експериментального навчання у контрольній групі (показник – 3, 01) 

 

Рис. 3.9 Кількісні показники зростання рівня сформованості  

англомовної компетентності в професійно орієнтованому  

усному спілкуванні за період експериментального навчання  

у експериментальній (1) та контрольній (2) групі 

 

На основі здійснених багатокритеріальних обрахунків даних 

експериментального дослідження, представлених вище, можемо цілком 

обґрунтовано прийняти першу гіпотезу експерименту про те, що ефективність 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні є високою за умови організації навчання за 

експериментальною методикою. Таким чином, представлений аналіз 

математичної обробки й інтерпретації даних експерименту однозначно й 

красномовно свідчить про ефективність розробленої і запропонованої методики 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні. 
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3.3. Методичні рекомендації щодо формування англомовної  

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому  

усному спілкуванні 

 На сучасному етапі розвитку підготовки майбутніх маркетологів  у 

вітчизняних ВНЗ особлива увага відводиться формуванню в цих фахівців 

комунікативної та іншомовної комунікативної компетентності. Усне мовлення 

трактується лінгвістами як вихідна фундаментальна форма існування 

професійного дискурсу. Відтак, формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні є 

важливим завданням їх іншомовної підготовки у сучасній системі вітчизняної 

освіти.  

Аналіз домінувальних функцій маркетологів дозволяє стверджувати, що 

монолог-презентація та діалог виступають провідними формами їхнього усного 

професійно орієнтованого спілкування. Основними комунікативними 

ситуаціями фахового спілкування майбутніх маркетологів є: опитування 

споживачів щодо певних якостей товарів та послуг; проведення рекламних 

акцій і кампаній споживачам товарів та послуг (зокрема презентацій товарів та 

послуг); консультування з колегами щодо процедур проведення аналітичних 

операцій, організаційних аспектів рекламних кампаній; представлення 

розроблених планів, результатів проведеного аналізу, звітів про результати 

діяльності, пропозицій щодо вдосконалення товарів та послуг, покращення 

діяльності компаній (зокрема, у формі презентацій) [19].  

Англомовний усний дискурс майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому спілкуванні в академічному середовищі реалізується у процесі 

проведення академічних форм організації навчання (практичних занять з 

дисциплін гуманітарного циклу «Англійська мова», «Англійська мова за 

професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Академічна 

комунікація» та лекцій з дисциплін фахово орієнтованого циклу англійською 

мовою), спрямованих на інтегроване формування у студентів як професійної 

компетентності, так і англомовної професійно орієнтованої комунікативної 
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компетентності, провідною складовою якої є англомовна професійно 

орієнтована компетентність в усному спілкуванні. 

На основі досліджень науковців, зокрема [7] поняття «англомовна 

компетентність майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні» визначена як здатність згаданих фахівців реалізовувати 

усномовленнєву комунікацію професійно орієнтованого змісту у монологічній 

та діалогічній формах у комунікативних ситуаціях усного професійно 

орієнтованого спілкування.  

Процес формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів 

у професійно орієнтованому усному спілкуванні має базуватися на розумінні її 

структури. Так, компонентами цієї компетентності є: мовленнєві уміння, 

рецептивні і репродуктивні мовленнєві навички, декларативні і процедурні 

знання, комунікативні здібності [7, с. 302–340]. 

До мовленнєвих умінь, які необхідно розвивати у студентів, відносимо: 

логічно, зв’язно, достатньо повно, комунікативно вмотивовано, правильно у 

мовному відношенні, а також творчо використовувати засоби англійської мови 

з метою реалізації усного спілкування, зокрема: висловлювати думку, 

ставлення до об’єкта чи суб’єкта спілкування, ініціювати, підтримувати і 

завершувати діалог, вести монолог, розширювати і змінювати тему розмови, 

при цьому емоційно забарвлюючи власне мовлення, демонструючи 

комунікативну поведінку, характерну для носія англійської мови. До важливих 

мовленнєвих належать також уміння комбінувати і використовувати мовні 

форми і мовленнєві моделі відповідно до комунікативного наміру й обраних 

комунікативних стратегій у комунікативних ситуаціях монологічного і 

діалогічного професійно орієнтованого усного спілкування. 

Навчальні вміння, на які також необхідно звернути особливу увагу у 

процесі формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, включають вміння 

використання опор різного характеру, зокрема – засобів навчання, у т.ч. 

інформаційно-комунікаційних технологій [7, с. 303, 342]. 
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У свою чергу, необхідно розвивати у студентів й інтелектуальні вміння, 

які охоплюють: вміння планувати і програмувати висловлювання, 

дотримуватися причинно-наслідкових зв’язків і виконувати логічні операції у 

процесі усномовленнєвої діяльності, вміння ймовірного прогнозування, вміння 

класифікувати, систематизувати і критично оцінювати отриману у процесі 

спілкування інформацію, вміння використовувати фактичну інформацію у 

сфері професійно орієнтованого спілкування, вміння визначати необхідність 

інформації, що надходить у процесі спілкування, та її оптимальний обсяг [7, 

с. 303, 341]. 

Організаційні вміння не менш важливі, ніж навчальні, інтелектуальні, 

мовленнєві. До групи організаційних умінь належать: самостійне учіння, 

планування усномовленнєвої діяльності, вибір змісту акту спілкування, 

спонтанне реагування на репліки співрозмовника, швидке і правильне 

орієнтування в умовах усного професійно орієнтованого спілкування, пошук 

адекватних засобів передачі змісту спілкування, забезпечення зворотнього 

зв’язку [7, с. 303, 342]. 

Задля повноцінного й гнучкого функціонування англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні необхідно 

звернути особливу увагу на розвиток у майбутніх маркетологів компенсаційних 

умінь, а саме: вміння виходити з складного становища в умовах дефіциту 

мовних засобів у процесі англомовного усного спілкування професійно 

орієнтованого змісту (використання мовної і контекстуальної здогадок, 

паралінгвістичних засобів з метою розуміння співрозмовника, передачі 

значення слова за допомогою його заміни  або опису, використання синонімів, 

антонімів, спрощення фраз, вживання мовленнєвих кліше, застосування 

парафраз, застосування адекватних невербальних засобів спілкування, 

повернення до раніше сказаного, звернення по допомогу до співрозмовника, 

аудиторії. Перелічені компенсаційні вміння відповідають проаналізованим 

вище мовленнєвим умінням [7, с. 303, 342].  
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Ефективність розвитку у майбутніх маркетологів проаналізованих вище 

умінь забезпечується у процесі формування мовленнєвих навичок, до яких у 

структурі англомовної компетентності майбутніх маркетологів в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні відносимо: 1) фонетичні (забезпечують 

сприйняття і розпізнавання окремих звуків та їх сполучень у мовленнєвому 

потоці, сприймання та розпізнавання інтонацій, оформлення власного 

висловлювання згідно фонетичних норм англійської мови) [196]; лексичні 

(забезпечують розпізнавання та безпосереднє розуміння звукових образів 

лексичних одиниць, відбір і поєднання лексичних одиниць відповідно до 

комунікативного наміру); граматичні (забезпечують розпізнавання на слух 

граматичних форм і прогнозування синтаксичних структур, правильне 

оформлення висловлювання згідно граматичних норм англійської мови) [7, 

с. 303, 342].  Автоматизація мовленнєвих операцій безпосередньо залежить від 

рівня сформованості у студентів мовленнєвих навичок [7, с. 342] і забезпечує 

вільне успішне продукування мовцями висловлювань за рахунок того, що вони 

зосереджуються на змісті висловлювання, а не на мовних знаннях і 

мовленнєвих навичках.  

Існує тісний зв’язок між процесом формування проаналізованих навичок і 

умінь та процесом засвоєння майбутніми маркетологами відповідних 

декларативних і процедурних знань. До декларативних знань у складі 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

належать: галузеві і предметні знання щодо певної тематики професійно 

орієнтованого спілкування, мовні і мовленнєві знання, зокрема: фонем, 

інтонем, лексичних одиниць, мовних кліше, граматичних структур; про типові 

комунікативні ситуації фахового спілкування; про типи діалогів і монологів та 

їх лінгвопрагматичні особливості; компенсаторних стратегій; комунікативних 

стратегій, комунікативних кодів адекватної мовленнєвої поведінки в ситуаціях 

усного академічного офіційного і неофіційного спілкування, що відтворює 

професійне офіційне і неофіційне спілкування маркетологів, країнознавчі 

знання, важливі для типових ситуацій професійно орієнтованого спілкування. 
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До процедурних – соціокультурні знання про мовленнєву поведінку фахівців 

сфери маркетингу – носіїв англійської мови у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, знання механізмів застосування компенсаторних 

стратегій, знання планування, організації, реалізації і корегування мовлення у 

комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування.  

Структура англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів витікає із засад компетентнісного підходу 

[197]. Аналіз теоретико-методологічних засад формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні довів, що ефективною методологічною основою цього процесу є  

професійно-орієнтований, компетентнісний, комунікативно-діяльнісний та 

контекстний підходи.  

Професійна спрямованість змісту навчання досягається шляхом діяльності 

студентів, що передбачає виконання ними прийомів та операцій, які формують 

відповідні професійні навички й уміння у контексті професійно орієнтованого 

підходу. Комплексне формування досвіду вирішення академічних, соціальних, 

професійних проблем і задач, виконання ключових перспективних професійних 

обов’язків, функцій та ролей забезпечується реалізацією у навчальному процесі 

компетентнісного підходу.  

Формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні на засадах комунікативно-

діяльнісного й контекстного підходів передбачає оволодіння лінгвістичним 

матеріалом «у дії», тобто засвоєння лексичного і граматичного матеріалу, що 

складає основу системи англійської мови з урахуванням їх комунікативної 

значущості для комунікативних ситуацій професійного спілкування. 

На основі аналізу праць науковців [55]; [27, с. 25–26]; [56] визначаємо 

низку принципів, ефективних у процесі формування у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, а 

саме: врахування особливостей професійної діяльності маркетологів, 

моделювання у навчальній діяльності комунікативних ситуацій професійної 
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діяльності майбутніх фахівців; активного включення студента у навчальну 

діяльність; проблемності; методично обґрунтованого поєднання нових і 

традиційних методів навчання; комплементарності, доповнюваності. 

Провідним засобом формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні визначено 

презентацію. У контексті дослідження трактуємо презентацію як спеціально 

організоване спілкування з аудиторією, мета якого надати інформацію, 

переконати або спонукати аудиторію до певних дій [198].  

Науковці виокремлюють такі види презентацій [64, с. 190–191]: за 

сценарієм; інтерактивна; автоматична і  навчальна. 

До основних видів презентацій сфери маркетингу, які можуть 

виконуватися майбутніми маркетологами як під безпосереднім керівництвом 

викладача, так і в рамках самостійної роботи у процесі вивчення навчальних 

дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна 

мова» (тобто в умовах академічного середовища), належать презентації за 

сценарієм, інтерактивні та автоматичні, які представляють результати 

аналітичних операцій, зокрема: перспективи розвитку товарів та послуг; 

пропозиції щодо їх вдосконалення, розширення асортименту товарів та послуг; 

перспективи розвитку підприємств; опитування споживачів щодо якості товарів 

та послуг;  рекламу товарів та послуг; звіти про результати діяльності. 

Презентація за сценарієм є найбільш розповсюдженим у професійній 

діяльності маркетологів видом презентації з візуальними опорами, зокрема – 

слайдами, доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації, які 

демонструються на великому екрані або моніторі. Використання візуальних 

опор дозволяє зосередити увагу слухачів на основних твердженнях автора 

презентації і сприяє кращому запам’ятовуванню інформації.  

На основі здійсненого аналізу зроблено висновок про те, що найбільш 

розповсюдженими типами презентацій у сфері маркетингу є: інформаційні 

(фінансово-аналітичні прогнози, звіти, рекламування з метою надання опису-

характеристики товарів і послуг), спонукальні презентації (представлення 
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проектів вдосконалення товарів і послуг, розширення асортименту товарів і 

послуг, рекламування з метою зацікавлення цільової аудиторії у товарах і 

послугах) та презентації, спрямовані на переконання (рекламування з метою 

просування товарів і послуг). Методи розгортання презентації різняться 

залежно від типу презентації. Так, інформаційна презентація послуговується, 

здебільшого, просторовим, індуктивним, причинно-наслідковим, дефініційним 

викладом. Спонукальна презентація та презентація, спрямована на 

переконання, послуговуються методами індукції, дедукції, аналогії, причинно-

наслідкового зв’язку. У професійній діяльності маркетологи, здебільшого, 

поєднують різні методи викладу матеріалу презентації. Найбільш доцільно 

застосовувати змішаний тип композиції презентації, оскільки він дозволяє 

урізноманітнити структуру основної частини презентації [64, с. 190–191].  

Окрім проаналізованої вище методологічної основи, компонентами 

розробленої методики формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні є: зміст навчання, 

відбір матеріалу, визначення етапів навчання, підсистема вправ і завдань, 

лінгводидактична модель.  

Зміст формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні реалізується у двох аспектах: 

предметному і процесуальному. Предметний аспект охоплює 

лінгвопрагматичні особливості усного фахового дискурсу маркетологів, сфери і 

види, а також функції усного професійно орієнтованого спілкування 

маркетологів, ролі фахівців, комунікативні стратегії, комунікативні ситуації, 

засоби комунікації, комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми, тексти, а 

також конструкти, які ми формуємо у майбутніх фахівців, у нашому випадку – 

англомовну компетентність майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. В свою чергу, процесуальний аспект змісту 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні орієнтується на поетапний розвиток компонентів цієї 

компетентності, а саме: мовленнєвих, навчальних, інтелектуальних, 
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організаційних, компенсаційних умінь; мовленнєвих навичок; декларативних і 

процедурних знань.  

У процесі конструювання змісту формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

необхідно покладатися на результати лінгвального аналізу репрезентативних 

текстів, що належать до усного професійно орієнтованого дискурсу майбутніх 

маркетологів. Так, лексичним кодом професійно орієнтованого усного дискурсу 

маркетологів є терміносистема маркетингу. Стилістичний код усного 

професійно орієнтованого дискурсу майбутніх маркетологів виражається у 

вживанні лексичних повторів та паралельних конструкцій, означень й дозволяє 

увиразнити інформацію, а також сприяє легкому запам’ятовуванню інформації 

адресатом. Синтаксичний код також певною мірою опирається на використання 

відповідих прийомів, що представляють стилістичний код, а саме: вживання 

повторів, паралелізмів, спонукальних конструкцій, реалізацію відповідних 

комунікативних стратегій, постановку риторичних запитань, розширення 

простих речень за рахунок означень, які виконують функцію оцінювання. 

Реалізується усномовленнєвий дискурс сфери маркетингу, перш за все, шляхом 

реалізації ряду комунікативних стратегій, до яких належать: інформативна 

комунікативна стратегія, аргументативна, спонукальна, конфронтації та 

компромісу [73]. Кожна із згаданих стратегій, у свою чергу, реалізується у ряді 

тактик. Тому у процесі конструювання змісту формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні необхідно звернути особливу увагу на домінувальні комунікативні 

стратегії усномовленнєвого дискурсу маркетологів, присутність та частотність 

уживання цих стратегій в аутентичних текстах, що є одиницею відбору 

матеріалу з реципіювальною метою та виконують еталонно-допоміжну 

функцію, відбір мовленнєвих моделей, які дозволяють реалізувати відповідні 

комунікативні стратегії у контексті комунікативних ситуацій усного 

професійно орієнтованого спілкування майбутніх маркетологів. 
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Важливим аспектом відбору матеріалу з метою формування у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні є збагачення мовленнєвого матеріалу емоційно та особистісно 

значущим матеріалом. За одиницю відбору навчального матеріалу з 

реципіювальною метою прийнято аутентичні тексти [199] у формі монологів-

презентацій професійно орієнтованого змісту різних видів та типів, а також 

діалоги з аудиторією, предметом яких є обговорення товарів і послуг, 

презентація проектів, бізнес-планів. Методичний потенціал цих текстів 

реалізується, перш за все, в еталонно-допоміжній функції, тобто вони є 

зразками для конструювання майбутніми маркетологами власних висловлювань 

монологічного характеру та реплік для участі у діалогічному мовленні, 

відтворюючи адекватну комунікативну поведінку маркетологів-носіїв 

англійської мови. На основі аналізу ключових понять дослідження доведено, 

що доцільно акцентувати на наступних видах монологів: зовнішньому, 

міжособистісному і публічному, дружньому й офіційному, розповідному та 

описовому, безпосередньому, жанровому (монолог-презентація) і тематичному. 

До домінувальних видів діалогів, на яких необхідно акцентувати у процесі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів 

відносимо: бесіду, розмову та діалог монологічного характеру. До основних 

типів діалогів, на яких необхідно акцентувати у процесі формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів належать: 

ероматичний, еристичний, риторичний та карнавальний. 

У процесі відбору текстів-монологів у формі презентацій і текстів-діалогів 

з метою формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, доцільно опиратися на наступні 

критерії: автентичність; професійна спрямованість; зразковість як здатність 

тексту виконувати еталонно-допоміжну функцію при продукуванні студентами 

власних висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, 
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які застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних 

комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність 

інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності. 

Обсяг текстів і об’єм матеріалу, що планується для пред’явлення впродовж 

навчального заняття, визначається відповідно до рівня сформованості у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні.  

У процесі відбору лексичних одиниць з метою продукування студентами 

висловлювання доцільно керуватися наступними критеріями: сполучуваність; 

семантична цінність; стилістична відповідність; відповідність обсягу лексичних 

одиниць можливостям засвоєння за період навчання; частотність уживання 

лексичних одиниць. 

У процесі відбору граматичних структур з метою продукування 

студентами висловлювання доцільно керуватися такими критеріями: 

функціональна значущість граматичних конструкцій, частотність уживання 

граматичних конструкцій, сполучуваність, що передбачає пояснення 

граматичних явищ через семантику відповідного словосполучення; зразковість 

як здатність граматичної конструкції виконувати еталонно-допоміжну функцію 

для продукування аналогічних висловлювань; відповідність обсягу 

можливостям засвоєння за період навчання, поетапність та послідовність 

засвоєння студентами відповідних граматичних конструкцій. 

Провідна ідея методики формування англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів полягає 

в регулярній підготовці та продукуванні студентами в усній формі найбільш 

поширених у сфері маркетингу видів і типів презентацій англійською мовою, 

які можливо організувати в умовах академічного середовища, а також у 

застосуванні діалогічного усного мовлення у парах і малих групах до і після 

проведення презентації. 
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Доведено, що англомовну компетентність в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні доцільно формувати у майбутніх маркетологів упродовж 

трьох основних етапів: орієнтовно-підготовчого, реалізації презентації та 

підготовки до ведення діалогу до і після презентації.  

На етапі підготовки презентації необхідно звернути особливу увагу на 

формування у майбутніх маркетологів нових і засвоєння раніше сформованих 

компонентів англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні: декларативних і процедурних знань; лексичних, граматичних і 

фонетичних навичок; навчальних, організаційних та інтелектуальних умінь 

[7, с. 302–304, 341–343]. Декларативні знання, в даному випадку, охоплюють: 

галузеві і предметні знання щодо певної тематики професійно орієнтованого 

спілкування, мовні і мовленнєві, зокрема: знання фонем, інтонем, лексичних 

одиниць, мовних кліше, граматичних структур; про типові комунікативні 

ситуації фахового спілкування; про типи діалогів і монологів та їх 

лінгвопрагматичні особливості; компенсаторних стратегій; комунікативних 

стратегій, комунікативних кодів адекватної мовленнєвої поведінки в ситуаціях 

усного офіційного і неофіційного спілкування, що відтворює фахове офіційне і 

неофіційне усне спілкування маркетологів, країнознавчі знання, важливі для 

типових ситуацій професійно орієнтованого усного спілкування. Процедурні 

знання охоплюють: соціокультурні знання мовленнєвої поведінки фахівців 

сфери маркетингу – носіїв англійської мови у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, механізмів застосування компенсаторних стратегій, 

тактик реалізації відповідних комунікативних стратегій, планування, 

організації, реалізації і корегування мовлення у комунікативних ситуаціях 

професійно орієнтованого спілкування. Метою підготовчого етапу є засвоєння 

студентами необхідних знань про особливості підготовки та реалізації 

презентації заданого виду і типу, отримання інформації професійного характеру 

за тематикою презентації; здобуття і засвоєння відповідних декларативних і 

процедурних знань, розвиток мовленнєвих навичок у процесі підготовки тексту 

доповіді презентації; розвиток навчальних умінь у процесі планування 
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застосування аудіо - чи візуальних опор; розвиток інтелектуальних умінь у 

процесі відбору матеріалу відповідно до теми і предмету презентації з 

урахуванням інтересів цільової аудиторії; розвиток організаційних умінь у 

процесі планування структури й обсягу презентації, об’єму інформації для 

представлення, структурування змісту презентації.  

На етапі реалізації презентації необхідно акцентувати на розвитку в 

майбутніх маркетологів відповідних мовленнєвих навичок та умінь 

[7, с. 341, 302–304]; [23]; [200]. Серед мовленнєвих навичок доцільно звертати 

особливу увагу на розвиток фонетичних, лексичних і граматичних. Серед 

мовленнєвих умінь – на уміння логічно, зв’язно, достатньо повно, 

комунікативно вмотивовано, правильно у мовному відношенні, а також творчо 

використовувати засоби англійської мови з метою презентації інформації в 

усній формі, зокрема: уміння логічно і зв’язно висловлювати думку та власне 

ставлення до об’єкта презентації, забарвлювати власне мовлення, 

демонструвати комунікативну поведінку, характерну для носія англійської 

мови, комбінувати і використовувати відповідні мовленнєві моделі.  

На етапі підготовки майбутніх маркетологів до діалогічного мовлення до і 

після презентації, а також реалізації діалогічного мовлення також розвиваються 

відповідні мовленнєві навички (а саме: фонетичні, лексичні та граматичні), 

мовленнєві уміння (правильно у мовному відношенні використовувати засоби 

англійської мови, комбінувати і вживати різні мовні форми, логічно, зв’язно, 

достатньо повно, комунікативно вмотивовано, а також творчо використовувати 

засоби англійської мови з метою ініціювання, ведення, підтримування та 

завершення діалогу, уміння висловлювати власну думку і власне ставлення до 

предмета комунікативної діяльності, розширювати і змінювати тему розмови, 

запитувати і представляти інформацію, адекватно реагувати на репліки 

співрозмовника чи аудиторії, емоційно забарвлювати власне мовлення; 

адекватно поводитись у комунікативних ситуаціях, демонструвати 

комунікативну поведінку, характерну для носія англійської мови; комбінувати і 

використовувати мовленнєві моделі; уміння застосовувати відповідні 
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комунікативні стратегії: інформативну, аргументативну, спонукальну, стратегії 

конфронтації та компромісу) та компенсаційні (уміння виходити зі складного 

становища в умовах дефіциту мовних засобів, зокрема: використання мовної і 

контекстуальної здогадок; паралінгвістичних засобів з метою розуміння 

співрозмовника, адекватних невербальних засобів спілкування; передачі 

значення слова за допомогою його заміни  або опису, використання синонімів, 

антонімів, спрощення фраз, вживання мовленнєвих кліше, застосування 

парафраз, повернення до раніше сказаного, звернення по допомогу до 

співрозмовника, аудиторії). Необхідно пам’ятати, що на цьому етапі 

формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні у процесі безпосереднього 

спілкування з співрозмовником чи аудиторією розвиваються, також 

інтелектуальні та організаційні вміння.  

З метою розвитку вище перелічених умінь, а також автоматизації 

лексичних, граматичних і фонетичних навичок, на етапі підготовки презентації 

з орієнтацією на сформованість англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні на рівні «вищий середнього» (що відповідає 

рівню «незалежного користувача» (В2) згідно Загальноєвропейських 

рекомендацій [174]) пропонуємо виконання підсистеми вправ і завдань.  

Найбільш поширеними типами таких вправ і завдань, визначеними за 

критерієм провідного виду мовленнєвої діяльності, є [7, с. 179–181, 183–189]: 

рецептивні, репродуктивні та продуктивні.  

Найбільш поширеними типами вправ і завдань для розвитку мовленнєвих 

навичок, визначеними за критерієм поетапності формування навичок, є 

[7, с. 179–181, 183–189]: орієнтовно-підготовчі, стереотипно-ситуативні та 

варіативно-ситуативні.  

Найбільш поширеними типами вправ і завдань для розвитку мовленнєвих 

навичок, визначеними за критерієм комунікативності, є [7, с. 179–181, 183–

189]: некомунікативні, умовно-комунікативні та комунікативні.  

Згадана підсистема вправ і завдань охоплює три групи вправ і завдань: 
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група 1: вправи і завдання для розвитку рецептивних і продуктивних 

навичок і вмінь;  

 група 2: вправи і завдання для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

монологічному мовленні;  

група 3: вправи і завдання для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

діалогічному мовленні. 

Кожна із перелічених груп, в свою чергу, включає ще чотири підгрупи. 

Так, група 1 вправ і завдань для розвитку рецептивних і продуктивних навичок 

і вмінь включає:  

 підгрупу  вправ для розвитку фонетичних, лексичних і граматичних 

навичок та умінь в аудіюванні і читанні;  

 підгрупу вправ і завдань на розвиток інтелектуальних умінь у процесі 

відбору матеріалу відповідно до теми і предмету презентації з урахуванням 

теми, інтересів цільової аудиторії та завдання на розвиток навчальних умінь у 

процесі планування застосування аудіо- / візуальних опор для презентації;  

 підгрупу вправ і завдань на розвиток організаційних умінь у процесі 

планування структури й обсягу презентації; об’єму інформації для 

представлення; структурування змісту презентації; відбору комунікативних 

стратегій для монологічного та діалогічного мовлення;  

 підгрупу вправ на розвиток фонетичних, лексичних і граматичних 

навичок і умінь у говорінні у процесі підготовки тексту презентації та 

підготовки до діалогічного мовлення. 

Група 2 вправ і завдань для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

монологічному мовленні охоплює:  

 підгрупу вправ для розвитку фонетичних, лексичних і граматичних 

навичок та умінь в усному монологічному мовленні;  

 підгрупу вправ для об’єднання мовленнєвих моделей у зв’язний текст-

монолог; 

 підгрупу вправ для розвитку зв’язності і логіки викладу у 

монологічному мовленні; 
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 підгрупу завдань на розвиток умінь ефективної усної презентації-

монологу. 

Група 3 вправ і завдань для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

діалогічному мовленні включає:  

 підгрупу вправ для вдосконалення лексичних і граматичних навичок та 

умінь у діалогічному мовленні; 

 підгрупу вправ для об’єднання реплік у зв’язні міні-діалоги та діалоги 

різного характеру; 

 підгрупу вправ і завдань для застосування комунікативних стратегій у 

діалогічному мовленні; 

 підгрупу завдань на розвиток умінь ефективного діалогічного мовлення 

до і після презентації-монологу. 

Згадана підсистема вправ і завдань як компонент сконструйованої 

лінгводидактичної моделі, забезпечує ефективність процесу формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні. Компонентами згаданої лінгводидактичної 

моделі, окрім підсистеми вправ і завдань, є: мета, підходи, принципи, предметний 

і процесуальний компоненти змісту, критерії відбору матеріалу, організаційні 

форми навчання, методи і засоби навчання, зокрема – авторські технології 

процесу відпрацювання студентами попереднього варіанту презентації та 

процесу ведення діалогу до і після презентації засобами відеочату у контексті 

самостійної роботи студентів, критерії і показники рівня сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні, результат – вищий середнього (середній) 

рівень сформованості у студентів спеціальності «маркетинг» англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні. 

Рівні сформованості англомовної компетентності майбутніх маркетологів у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні визначено з посиланням на 

семирівневу міжнародну систему визначення рівнів володіння англійською 

мовою, якою користується більшість британських видавництв навчально-
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методичної літератури (Cambridge, Oxford, Longman, McMillan), оскільки вона є 

більш деталізованою, ніж рівні володіння мовою, визначені 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [174]. Окрім того, ця 

система орієнтована на володіння іноземною мовою в окремих видах 

мовленнєвої діяльності. Так, рівнями сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні є:  

 початковий; 

 елементарний;  

 нижчий середнього;  

 середній; 

 вищий середнього; 

 просунутий; 

супер просунутий. 

На основі порівняльного аналізу дескрипторів рівнів сформованості 

англомовної комунікативної компетентності за Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти та дескрипторів рівнів міжнародної системи 

сформованості англомовної компетентності у видах мовленнєвої діяльності 

британських видавництв, визначено кореляцію рівнів сформованості у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні з глобальними рівнями сформованості 

англомовної комунікативної компетентності за Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти. Елементарний рівень відповідає 

інтродуктивному (А1), нижчий середнього – середньому (А2), середній – 

рубіжному (В1), вищий середнього – просунутому (В2),  просунутий – 

автономному (С1), супер просунутий – компетентному (С2). 

Враховуючи кореляцію рівнів сформованості у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні з 

глобальними рівнями сформованості англомовної комунікативної 

компетентності за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, які 
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вимірюються за шкалою ЄКТС, пропонуємо наступне шкалування рівнів 

сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, яке також відповідає 

оцінюванню за шкалою ЄКТС. Супер просунутий рівень сформованості у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні вимірюється 96–100 балами, просунутий 

рівень – 90–95; вищий середнього – 81–89; середній – 71–80; нижчий 

середнього – 61–70; елементарний –  51–60; початковий –  ≤ 50. 

На основі аналізу дескрипторів рівнів сформованості англомовної 

комунікативної компетентності за Загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти та дескрипторів міжнародної системи оцінювання англомовної 

компетентності в певному виді мовленнєвої діяльності, якою послуговуються 

британські видавництва, пропонуємо дескриптори рівнів сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у монологічному мовленні 

індивідуально, у діалогічному мовленні – під час роботи в парі чи малій групі. 

У діалогічному мовленні елементарний рівень сформованості англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому спілкуванні передбачає 

відтворення діалогу на основі поданих реплік, самостійне продукування  міні-

діалогу, реакцію на репліки співрозмовника. Студент не ініціює діалогічне 

мовлення, робить довгі паузи, не завжди влучно добирає потрібні лексичні 

одиниці, допускає велику кількість помилок у вимові, вживанні лексичних 

одиниць та граматичних структур, не демонструє вміння вживання 

мовленнєвих моделей відповідно до комунікативної ситуації і обраних 

комунікативних стратегій. Обсяг діалогу складає по 5–8 реплік від кожного 

учасника акту усного діалогічного мовлення. Нижчий середній рівень – 

самостійне продукування діалогу з використанням нескладної галузевої та 

термінологічної лексики, граматичних структур, реакцію на репліки 

співрозмовника, спроби ініціювати діалогічне мовлення. Студент робить паузи, 

не завжди влучно добирає потрібні лексичні одиниці, допускає помилки у 

вимові (до 5-ти), вживанні лексичних одиниць (до 5-ти) та граматичних 
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структур (до 5-ти), на низькому рівні демонструє вміння вживання мовленнєвих 

моделей. Обсяг діалогу складає по 9–12 реплік від кожного учасника акту 

усного діалогічного мовлення. Середній рівень – самостійне продукування 

діалогу з використанням галузевої та термінологічної лексики середнього рівня 

складності, відповідних граматичних структур, адекватна реакція на репліки 

співрозмовника, ініціювання й підтримка діалог, у міру швидке добирання 

потрібних лексичних одиниць. Студент робить незначні паузи, заповнюючи їх 

словами-зв’язками, допускає помилки у вимові (до 3-х), вживанні лексичних 

одиниць (до до 4-х) та граматичних структур (до 4-х), влучно і правильно 

відповідає на репліки співрозмовника, на достатньому рівні демонструє вміння 

вживання мовленнєвих моделей відповідно до комунікативної ситуації й 

обраних комунікативних стратегій, вживає формули мовленнєвого етикету, 

намагається висловлювати власну думку, своє ставлення до предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 13–15 реплік від кожного учасника акту 

усного діалогічного мовлення. Вищий середній рівень – вільне самостійне 

продукування діалогу з використанням специфічної галузевої та 

термінологічної лексики, відповідних граматичних структур, швидка й 

адекватна реакція на репліки співрозмовника (повідомлення, запитання, 

спонукання, аргументування, знаходження компромісу), ініціюваня й підтримка 

діалогу. Студент допускає помилки у вимові (до 2-х), вживанні лексичних 

одиниць (до до 3-х) та граматичних структур (до 3-х), влучно, і правильно 

відповідає на репліки співрозмовника, на високому рівні демонструє вміння 

вживання мовленнєвих моделей, дотримується правил етикету комунікативної 

поведінки носіїв мови, висловлює власну думку, власне ставлення до предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 15-17 реплік від кожного учасника акту 

усного діалогічного мовлення. Просунутий рівень – вільне самостійне 

продукування діалогу з використанням специфічної галузевої та 

термінологічної лексики, складних граматичних структур, швидка й адекватна 

реакція на репліки співрозмовника, ініціювання й підтримка діалогу, влучний і 

швидкий добір потрібних лексичних одиниць, граматичних структур. Студент 
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допускає помилки у вимові (до 1однієї), вживанні лексичних одиниць (до 2-х) 

та граматичних структур (до 2-х), не задумуючись, доречно і правильно (в 

аспекті уживання мовного матеріалу) відповідає на репліки співрозмовника, 

демонструє вміння вживання мовленнєвих моделей відповідно до 

комунікативної ситуації й обраних комунікативних стратегій, демонструє 

володіння етикетом комунікативної поведінки носіїв мови, вільно і впевнено 

висловлює власну думку, власне ставлення до різних аспектів предмету 

обговорення. Обсяг діалогу складає по 18–19 реплік від кожного учасника акту 

усного діалогічного мовлення. Супер просунутий рівень – абсолютно вільне без 

жодного напруження продукування діалогу з використанням специфічної 

галузевої та термінологічної лексики, складних граматичних структур, 

блискавична й адекватна реакція на репліки співрозмовника, ініціювання й 

підтримка діалогу, влучний і дуже швидкий добір потрібних лексичних 

одиниць, граматичних структур, доречні і правильні відповіді на репліки 

співрозмовника, інтонаційно правильне відповідно до застосовуваних 

комунікативних стратегій оформлення власних висловлювань, демонстрація 

високого рівня володіння етикетом комунікативної поведінки носіїв мови. 

Обсяг діалогу складає по 20 і більше реплік від кожного учасника акту усного 

діалогічного мовлення.  

У професійно орієнтованому усному монологічному мовленні 

елементарний рівень сформованості англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому спілкуванні передбачає переказ змісту тексту-зразка чи його 

окремих фрагментів, продукування лише до 7 простих речень, демонстрація 

обмеженого лексичного запасу. Студент припускається значної кількості 

мовних помилок: вживання лексики (до 7 помилок), граматичних структур (до 

7 помилок), помилок у вимові (до 7 помилок). Нижчий-середній рівень – 

конструювання тексту обсягом до 10 простих речень, який відзначається 

зв’язністю, проте дещо збіднений змістом; створення висловлювання з 

незначним порушенням логіки і зв’язності викладу, достатній, проте дещо 

збіднений лексичний запас, наявність мовних помилок: вживання лексичних 
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одиниць (до 5-ти помилок), граматичних конструкцій (до 5-ти помилок), 

помилок у вимові (до 5-ти помилок). Середній рівень – конструювання тексту  

обсягом до 15, у переважній більшості простих речень, логічне і зв’язне 

розкриття змісту і головної думки, намагання проаналізувати і передати 

причинно-наслідкові зв’язки, досягнення комунікативної мети презентації; 

вживання мовленнєвих моделей відповідно до комунікативних стратегії 

інформування, демонстрація достатнього лексичного запасу, наявність мовних 

помилок: вживання лексичних одиниць (до 4-х помилок), граматичних 

конструкцій (до 4-х помилок), помилок у вимові (до 4-х помилок). Вищий 

середнього рівень – вправне конструювання тексту обсягом до 17 простих і 

складних речень, логічне і зв’язне розкриття змісту і головної думки, аналіз і 

передача причинно-наслідкових зв’язків, демонстрація досягнення 

комунікативної мети презентації; вживання мовленнєвих моделей відповідно до 

комунікативних стратегій інформування й аргументації, демонстрація багатого 

лексичного запасу, у т. ч. галузевої й термінологічної лексики. Студент 

припускається кількох мовних помилок: вживання лексичних одиниць (до 3-х 

помилок), граматичних структур (до 3-х помилок), помилок у вимові (до 2-х 

помилок). Просунутий рівень – вправне конструювання тексту обсягом до 19 

здебільшого складних речень, логічне і зв’язне розкриття змісту і головної 

думки, аналіз і передача причинно-наслідкові зв’язки, вільна демонстрація 

досягнення комунікативної мети презентації; вживання мовленнєвих моделей 

відповідно до комунікативних стратегій інформування, переконання й 

аргументації, демонстрація багатого лексичного запасу, у т. ч. специфічної 

галузевої і термінологічної лексики, правильне вживання складних 

граматичних структур, мінімальна кількість мовних помилок: вживання 

лексичних одиниць (1 помилка), граматичних структур (1помилка). Супер 

просунутий рівень – вільне конструювання тексту обсягом 20 і більше, 

здебільшого складних речень, логічне і зв’язне розкриття змісту і головної 

думки, аналіз і передача причинно-наслідкові зв’язків, вправна демонстрація 

досягнення комунікативної мети презентації; вільне оперування мовленнєвими 
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моделями відповідно до комунікативних стратегій інформування, переконання 

й аргументації, демонстрація дуже багатого лексичного запасу, у т. ч. 

специфічної галузевої і термінологічної лексики, правильне вживання складних 

граматичних структур, відсутність мовних помилок. 

Сформованість у майбутніх маркетологів англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні на рівні «вищий середнього», 

«просунутий» чи «супер просунутий» вимагає від згаданих фахівців 

відтворення мовленнєвої поведінки британських чи американських 

маркетологів у середовищі професійного спілкування у визначених 

домінувальних комунікативних ситуаціях усного професійно орієнтованого 

спілкування. 

У процесі оцінювання викладачем монологічного і діалогічного мовлення 

майбутніх маркетологів під час аудиторної роботи застосовуються ті ж 

критерії, що й у процесі перехресного оцінювання студентами монологічного і 

діалогічного мовлення майбутніх маркетологів під час самостійної роботи, а 

саме:  

 досягнення комунікативної мети; 

 змістовність, логіка викладу, зв’язність; 

 досягнення ефективності усного діалогічного чи монологічного 

мовлення шляхом вдалої побудови його структури та використання 

мовленнєвих моделей для реалізації відповідних комунікативних стратегій; 

 коректний відбір і вживання лексичних одиниць, граматичних структур, 

правильність вимови, відповідне застосування інтонаційних моделей. 

Ефективність методики формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні доведено у процесі 

проведення комплексного методичного експерименту, що дало підстави для її 

впровадження у процес іншомовної підготовки майбутніх маркетологів у ВНЗ. 
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Висновки до розділу 3 

У розділі з посиланням на міжнародну систему визначення рівнів 

володіння англійською мовою, якою користується більшість британських 

видавництв навчально-методичної літератури (Cambridge, Oxford, Longman, 

McMillan та ін.), визначено рівні сформованості англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні: 

початковий, елементарний, нижчий середнього, середній, вищий середнього, 

просунутий, супер просунутий. Кількісні показники рівнів сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому 

усному спілкуванні визначаються в межах 100-бальної шкали: початковий рівень – 

≤ 50 (англомовна компетентність у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

ще не сформована); елементарний 51–60, нижчий середнього 61–70, середній 71–

80, вищий середнього 81–89 балів, просунутий 90–95 балів, супер просунутий – 96–

100 балів. 

Обґрунтовано і представлено дескриптори рівнів сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні. Визначено критерії оцінювання викладачем монологічного і 

діалогічного мовлення майбутніх маркетологів під час аудиторної роботи та 

критерії перехресного оцінювання студентами монологічного і діалогічного 

усного мовлення студентів у процесі самостійної роботи: досягнення 

комунікативної мети; змістовність, логіка викладу, зв’язність; досягнення 

ефективності усного діалогічного чи монологічного мовлення шляхом вдалої 

побудови його структури та використання мовленнєвих моделей для реалізації 

відповідних комунікативних стратегій; коректний відбір і вживання лексичних 

одиниць, граматичних структур, правильність вимови, відповідне застосування 

інтонаційних моделей. 

З метою визначення ефективності розробленої методики формування 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні було організовано і проведено комплексний 

методичний експеримент. Мета методичного експерименту – перевірка його 
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гіпотез щодо ефективності формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні. Гіпотеза 1 

припускає, що ефективність формування англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні буде 

високою за умови організації навчання за експериментальною методикою. 

Гіпотеза 2 прогнозує, що ефективність формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні буде високою за умови традиційної організації навчання іноземних 

мов у ВНЗ. Завдання експериментальної роботи включають: 1) проведення 

передекспериментального оцінювання рівня сформованості англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні з метою їх поділу на експериментальну та контрольну групи; 2) 

впровадження експериментальної методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні у процес іншомовної підготовки майбутніх маркетологів на 

економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана 

Франка в експериментальній групі; 3) післяекспериментальне оцінювання рівня 

сформованості англомовної компетентності у професійно орієнтованому 

усному спілкуванні учасників експериментальної та контрольної груп з метою 

інтерпретації отриманих даних та визначення валідної гіпотези дослідження. 

Відповідно до поставлених завдань визначено три етапи проведення 

методичного експерименту: 1) розроблення системи завдань для 

передекспериментального оцінювання рівня сформованості у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні (липень – вересень 2015 р.) та проведення відповідного  перед-

експериментального оцінювання серед студентів 1–5 курсів економічного 

факультету спеціальностей «Маркетинг» та «Економіка підприємства» 

(жовтень – листопад 2015 р.). За результатами оцінювання здійснено розподіл 

учасників експерименту на експериментальну та контрольну групи  

(грудень 2015 р.); 2) організація навчання іноземної мови (англійської) в 
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експериментальних групах за запропонованою методикою формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні (лютий – червень 2016 р.); 3) організація 

післяекспериментального оцінювання рівня сформованості у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні в експериментальній та контрольній групах (червень 2016 р.); 

4) аналіз та інтерпретація результатів післяекспериментального оцінювання; 

статистична обробка отриманих експериментальних даних (липень – вересень 

2016 р.); 5) впровадження результатів дослідження в навчальний процес трьох 

вищих навчальних закладів України (жовтень – грудень 2016 р.). 

Характер методичного експерименту визначено як природний, 

вертикально-горизонтальний, відкритий. Неварійованими умовами 

експерименту вважаємо: кількісний і особистісний склад контрольної та 

експериментальної групи, викладацький склад контрольної та 

експериментальної групи, тривалість експериментального навчання, перелік 

тем у межах навчальної і робочої програм дисциплін «Іноземна мова», 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», типи завдань для перед- 

експериментального та післяекспериментального оцінювання рівня 

сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні, критерії та показники 

оцінювання рівня сформованості англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні. Відповідно, 

варійованими умовами експерименту виступили: методи та засоби навчання, 

відібраний навчальний матеріал, авторські технології організації самостійної 

роботи.  

На основі отриманих суми балів передекспериментального оцінювання 

було здійснено розподіл учасників експерименту на експериментальну (59 

учасників) та контрольні групи (58 учасників). До контрольних груп було 

віднесено тих осіб, у яких середній показник рівня сформованості англомовної 

компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні був дещо 
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вищим, ніж середній рівень сформованості. На етапі післяекспериментального 

оцінювання в учасників як експериментальної, так і контрольної груп рівня 

сформованості англомовної компетентності у професійно орієнтованому 

усному спілкуванні, було запропоновано виконання тих же типів завдань, що і 

для передекспериментального оцінювання, проте рівень їх складності 

відповідав «вищому середньому» рівню сформованості у майбутніх 

маркетологів відповідної компетентності. 

На четвертому етапі проведення методичного експерименту було 

здійснено математичний обрахунок та інтерпретацію отриманих даних. Для 

перевірки нормальності розподілу було обраховано тести Шапіро-Вілка 

(розподіл нормальний при p>0,05) і Колмогорова-Смірнова (розподіл 

нормальний при p>0,2). Для перевірки статистичної значущості між двома  

вибірками здійснено обрахунок U-критерію Манна Вітні,  t-критерій 

Стьюдента,  критерій Вілкіксона. Для перевірки гіпотез дослідження було 

обраховано χ- критерій Пірсона. 

На основі здіусне спілкуванняйснених багатокритеріальних обрахунків 

даних експериментального дослідження, представлених вище, можемо цілком 

обґрунтовано прийняти гіпотезу 1 експерименту про те, що ефективність 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні є високою за умови організації навчання за 

експериментальною методикою. 

За даними здійсненого теоретичного аналізу й експериментальної роботи 

сформульовано методичні рекомендації щодо застосування методики 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні у процесі їх іншомовної підготовки.  

Основні положення цього розділу висвітлені у публікаціях автора [201]; [202].  
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ВИСНОВКИ 

У висновках викладено результати дослідження, основні з них такі: 

досліджено теоретичні засади формування англомовної компетентності в 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів, 

сконструйовано та спроектовано на процес іншомовної підготовки майбутніх 

маркетологів у ВНЗ  лінгводидактичну модель, розроблено підсистему вправ із 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні майбутніх маркетологів, здійснено експериментальну перевірку 

ефективності методики формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів. 

1. Визначено поняття «англомовна компетентність майбутніх 

маркетологів» з урахуванням її формування в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні, яке означає: здатність майбутніх маркетологів 

реалізовувати усномовленнєву комунікацію професійно орієнтованого змісту у 

монологічній та діалогічній формах у комунікативних ситуаціях усного 

фахового спілкування. Структура англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів включає: 

1) мовленнєві, навчальні, інтелектуальні, організаційні, компенсаційні уміння; 

2) рецептивні і репродуктивні мовленнєві навички (фонетичні, граматичні, 

лексичні); 3) декларативні знання (галузеві і предметні щодо певної тематики 

професійно орієнтованого спілкування, мовні і мовленнєві: знання фонем, 

інтонем, лексичних одиниць, мовних кліше, граматичних структур; знання про 

типові комунікативні ситуації фахового спілкування; знання про 

лінгвопрагматичні особливості діалогів і монологів; знання компенсаторних 

стратегій; знання комунікативних стратегій; знання комунікативних кодів 

адекватної мовленнєвої поведінки в ситуаціях усного академічного офіційного і 

неофіційного спілкування, країнознавчі) і процедурні (соціокультурні знання 

мовленнєвої поведінки фахівців сфери маркетингу у процесі професійно 

орієнтованого спілкування, знання механізмів застосування компенсаторних 

стратегій; планування, організації, реалізації і корегування мовлення у 
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комунікативних ситуаціях професійно орієнтованого спілкування); 

5) особистісні характеристики та комунікативні здібності майбутніх 

маркетологів (навички ділового спілкування, публічних виступів, роботи з ПК; 

вільне володіння українською та російською мовами, знання правопису та 

фахової термінології; базове володіння англійською мовою; активна життєва 

позиція; аналітичний склад мислення; вміння навчатися; вміння працювати у 

команді; наполегливість у роботі). 

На снові теоретичного аналізу наукової психолого-педагогічної літератури 

уточнено зміст інших ключових понять дослідження: 1) «усне спілкування» 

трактується як обмін інформацією, взаємодія комунікантів, яка відбувається за 

допомогою усного продуктивного виду мовленнєвої діяльності – говоріння – в 

діалогічній і монологічній формі, і результатом якого є сприйняття і 

взаєморозуміння між комунікантами; 2) «діалог» визначають як взаємодію 

особистостей, що характеризується особливими стосунками між партнерами: 

установкою на взаєморозуміння, зацікавленістю в особистості партнера, 

бажанням розуміння позиції партнера, бажанням комунікативної співпраці 

навіть у ситуації, коли партнери мають різні точки зору щодо ситуації; 3) 

«монолог» трактують як розгорнуте функціонально-комунікативне усне 

мовлення одного комуніканта, що є результатом його активної мовленнєвої 

діяльності; 4) іншомовне професійно орієнтоване усне спілкування майбутніх 

маркетологів реалізується в межах професійного і академічного дискурсів й 

передбачає вивчення лінгвістичного, когнітивного, соціального і культурного 

чинників з урахуванням особливостей усного мовлення та контексту 

професійної діяльності маркетологів. 

2. Обгрунтовано підходи і принципи формування англомовної 

компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, а саме: 

1) професійно орієнтований підхід, який передбачає  професійну спрямованість 

змісту навчання іноземної мови; компетентнісний підхід, який спрямований на  

зорієнтованість змісту навчання іноземної мови на цінності особистісного та 

професійного розвитку; комунікативно-діяльнісний підхід, який включає 
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формування і розвиток іншомовної комунікативної компетентності в 

комунікативних ситуаціях професійного спілкування; контекстуальний підхід, 

який орієнтується на насичення навчального процесу елементами професійної 

діяльності; 2) принципи формування англомовної компетентності в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні: врахування особливостей професійної 

діяльності маркетологів, моделювання у навчальній діяльності комунікативних 

ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців; активне включення 

студента у навчальну діяльність; проблемність; методично обґрунтоване 

поєднання нових і традиційних методів навчання; комплементарність, 

доповнюваність. 

3. Визначено два основних аспекти змісту формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні, які включають: 1) предметний аспект (лінгвопрагматичні 

особливості усного фахового дискурсу маркетологів, сфери і види, функції 

усного професійно орієнтованого спілкування маркетологів, ролі фахівців, 

комунікативні стратегії, комунікативні ситуації, засоби комунікації, 

комунікативні цілі і наміри, теми, проблеми, тексти); 2) процесуальний аспект 

(мовленнєві вміння, зокрема вміння застосовувати мовленнєві моделі для 

реалізації відповідних комунікативних стратегій; підсистему вправ і завдань 

для формування згаданої компетентності). Обґрунтовано зміст формування 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному спілкуванні, 

який передбачає: 1) використання терміносистеми маркетингу, прийомів 

синтаксичного коду (повтори, паралелізми, спонукальні конструкції, риторичні 

запитання, розширення простих речень за рахунок означень, які виконують 

функцію оцінювання); 2) реалізація комунікативних стратегій: інформативної, 

аргументативної, спонукальної, конфронтації, компромісу; 3) використання 

комунікантами відповідних тактик для реалізації стратегій: встановлення 

мовленнєвого контакту, підтримання спілкування, розмикання мовленнєвого 

контакту запиту інформації для реалізації інформативної стратегії; генералізації 

й протиставлення, посилання на авторитетну особу: опису позитивної 
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перспективи, поетапної мотивації для реалізації аргументативної тактики; 

безпосередньої каузації,  маскування каузації для реалізації спонукальної 

стратегії; відмови від дії, докору, погрози, перебивання, обурення, натяку, 

іронії, свої комунікативні дії на пошук консенсусу, переконання, прояву 

співчуття й приваблення уваги, згоди для реалізації  стратегії конфронтації та 

компромісу. 

Визначено основні критерії відбору навчального матеріалу, а саме: 1) зразків 

монологів-презентацій і діалогів з реципіювальною метою: автентичність; 

професійна спрямованість; зразковість як здатність тексту виконувати 

еталонно-допоміжну функцію у продукуванні студентами власних 

висловлювань; кореляція типів текстів з видами та типами презентацій, які 

застосовуються у сфері маркетингу; відображення домінувальних 

комунікативних стратегій у діалогах-зразках; тематичність; актуальність 

інформації; відповідність рівню сформованості англомовної професійно-

комунікативної компетентності; 2) лексичних одиниць з продукувальною 

метою: сполучуваність; семантична цінність; стилістична відповідність; 

відповідність обсягу можливостям засвоєння за період навчання; частотність 

уживання лексичних одиниць; 3) граматичних структур з продукувальною 

метою конструкцій: функціональна значущість граматичних структур, 

частотність уживання, сполучуваність, що передбачає пояснення граматичних 

явищ через семантику відповідного словосполучення; зразковість як здатність 

граматичної структури виконувати еталонно-допоміжну функцію для 

продукування аналогічних висловлювань; відповідність обсягу матеріалу 

можливостям засвоєння за період навчання, поетапність та послідовність 

засвоєння студентами відповідних граматичних структур. 

4. Визначено етапи формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні: 1) орієнтовно-

підготовчий (формування і засвоєння декларативних і процедурних знань; 

лексичних, граматичних і фонетичних мовленнєвих навичок; навчальних, 

організаційних та інтелектуальних умінь; 2) реалізації презентації (розвиток 



179 

мовленнєвих навичок і вмінь); 3) підготовки до ведення діалогу до і після 

презентації (розвиток мовленнєвих навичок і умінь).  

Розроблена підсистема вправ і завдань охоплює три групи, які включають 

підгрупи вправ, а саме:   

– вправи і завдання для розвитку рецептивних і продуктивних навичок і 

вмінь: 1) підгрупа вправ для розвитку фонетичних, лексичних і граматичних 

навичок та умінь в аудіюванні і читанні; 2) підгрупа вправ і завдань на розвиток 

інтелектуальних умінь у процесі відбору матеріалу відповідно до теми і 

предмету презентації з урахуванням теми, інтересів цільової аудиторії та 

завдання на розвиток навчальних умінь у процесі планування застосування 

аудіо- / візуальних опор для презентації; 3) підгрупа вправ і завдань на розвиток 

організаційних умінь у процесі планування структури й обсягу презентації; 

об’єму інформації для представлення; структурування змісту презентації; 

відбору комунікативних стратегій для монологічного та діалогічного мовлення; 

4) підгрупа вправ на розвиток фонетичних, лексичних і граматичних навичок і 

умінь у говорінні у процесі підготовки тексту презентації та підготовки до 

діалогічного мовлення);  

– вправи і завдання для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

монологічному мовленні: 1) підгрупа вправ для розвитку фонетичних, 

лексичних і граматичних навичок та умінь в усному монологічному мовленні; 

2) підгрупа вправ для об’єднання мовленнєвих моделей у зв’язний текст-

монолог; 3) підгрупа вправ для розвитку зв’язності і логіки викладу у 

монологічному мовленні; 4) підгрупа завдань на розвиток умінь ефективної 

усної презентації-монологу);  

– вправи і завдання для розвитку продуктивних навичок і вмінь у 

діалогічному мовленні: 1) підгрупа вправ для вдосконалення лексичних і 

граматичних навичок та умінь у діалогічному мовленні; 2) підгрупа вправ для 

об’єднання реплік у зв’язні міні-діалоги та діалоги різного характеру; 

3) підгрупа вправ і завдань для застосування комунікативних стратегій у 
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діалогічному мовленні; 4) підгрупа завдань на розвиток умінь ефективного 

діалогічного мовлення до і після презентації-монологу. 

Сконструйовано лінгводидактичну модель, компонентами якої є: 1) мета 

(формування у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні); 2) підходи, принципи, зміст 

(предметний, процесуальний компоненти, підсистема вправ і завдань); 3) 

форми організації навчання (лекції, практичні заняття, самостійна робота), 

засоби навчання (презентація, відеочати, навчально-методичні матеріали); 4) 

види контролю, результат (сформованість у майбутніх маркетологів 

англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні 

на рівні «вищий середнього»). 

 5. Ефективність експериментальної методики формування англомовної 

компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні доведено у процесі проведення комплексного методичного 

експерименту. Визначено рівні сформованості англомовної компетентності 

майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні: 

початковий; елементарний; нижчий середнього; середній; вищий середнього; 

просунутий; супер просунутий; та визначено критерії їх оцінювання, які 

вимірються за 100-бальною шкалою (досягнення комунікативної мети; 

змістовність, логіка викладу, зв’язність; досягнення ефективності усного 

діалогічного чи монологічного мовлення шляхом вдалої побудови його 

структури та використання мовленнєвих моделей для реалізації відповідних 

комунікативних стратегій; коректний відбір і вживання лексичних одиниць, 

граматичних структур, правильність вимови, відповідне застосування 

інтонаційних моделей).  

 Визначено основну (гіпотеза 1) та альтернативну (гіпотеза 2) гіпотези 

дослідження. Експеримент носив природний, вертикально-горизонталний, 

відкритий характер і був організований у пять етапів: 1) розробка системи 

завдань для передекспериментального оцінювання рівня сформованості у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 
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орієнтованому усному спілкуванні (липень – вересень 2015 р.) та проведення 

відповідного передекспериментального оцінювання серед студентів 1–5 курсів 

економічного факультету спеціальностей «Маркетинг» та «Економіка 

підприємства» (жовтень – листопад 2015 р.); розподіл учасників експерименту 

на екпериментальну та контрольну групи за результатами оцінювання (грудень 

2015 р.); 2) організація навчання іноземної мови (англійської) в 

експериментальних групах за запропонованою методикою формування у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому усному спілкуванні (лютий – червень 2016 р.); 3) організація 

післяекспериментального оцінювання рівня сформованості у майбутніх 

маркетологів англомовної компетентності у професійно орієнтованому усному 

спілкуванні в експериментальній та контрольній групах (червень 2016 р.); 

4) аналіз та інтерпретація результатів післяекспериментального оцінювання; 

статистична обробка отриманих експериментальних даних (липень – вересень 

2016 р.); 5) впровадження результатів дослідження в навчальний процес трьох 

вищих навчальних закладів України (жовтень – грудень 2016 р.). 

 Математична обробка та інтерпретація отриманих кількісних показників 

рівня сформованості у майбутніх маркетологів англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні також здійснювалася у кілька 

етапів: 1) перевірка на нормальність розподілу балів для двох вибірок за 

допомогою тестів Шапіро-Вілка і Колмогорова-Смірнова; 2) перевірка 

статистичної значущості між двома незалежними вибірками на основі 

U-критерію Манна-Вітні; перевірка статистичної значущості між двома  

залежними вибірками на основі парного t-критерію Стьюдента; та перевірка 

статистичної значущості різниці двох медіан на основі критерію Вілкіксона; 

3) перевірка ефективності експериментальної методики на основі визначення 

приросту середнього значення кількісних показників англомовної 

компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні учасників 

експериментальної та контрольної груп.  
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Середній показник рівня сформованості англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні за період експериментального 

навчання зріс в експериментальній групі з рівня «нижчий середнього» (60.1) до 

«середнього» (71.2), водночас у контрольній групі він так і залишився в межах 

рівня «нижчий середнього» (з 63.3 зріс до 66.3). Після обрахунку кожного 

критерію результат співставлявся з табличним значеннями й на основі 

отриманої ймовірності p було прийнято основну гіпотезу (гіпотезу 1) 

дослідження про ефективність формування англомовної компетентності у 

професійно орієнтованому усному спілкуванні майбутніх маркетологів за 

умови організації навчання на основі експериментальної методики.  

 За результатами проведеного дослідження сформульовано методичні 

рекомендації щодо формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності у професійно орієнтованому усному спілкуванні.  

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективу подальших наукових розробок вбачаємо у формуванні у 

майбутніх маркетологів англомовної компетентності у професійно 

орієнтованому писемному спілкуванні.  
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Додатки 

Додаток А 

Дані методичного експерименту з перевірки ефективності методики 

формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів  

в професійно орієнтованому усному спілкуванні 

№ 

Прізвище, 

ініціали та 

група 

студента  

Курс 

Контрольна/ 

експеримен-

тальна група  

Бали 

І  

Етап 

Бали  

ІІ  

етап 

Різниця 

балів 

між  

ІІ і І 

етапом 

Рівень І 

етап  

Рівень ІІ 

етап 

1 
Бі-ий А.І. 

Екп 12 
1 Контрольна 60 64 4 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

2 
Га-да І.М. 

Екп 12 
1 Контрольна 68 72 4 

нижче 

середнього 
Середній 

3 
Гал-н О.Я. 

Екп 11 
1 Контрольна 51 57 6 

елемен-

тарний 
елементарний 

4 
Гл-их А.А.  

Екп 12 
1 Контрольна 51 53 2 

елемен-

тарний 
елементарний 

5 
Го-н Д.А. 

Екп 12 
1 Контрольна 69 71 2 

нижче 

середнього 
Середній 

6 

Гри-ко 

Ю.В.  

Екп 12 

1 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

7 
Д-ла О.О.  

Екп 12 
1 контрольна 51 52 1 

елемен-

тарний 
елементарний 

8 

За-ний 

М.А. Екп 

12 

1 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

9 
Ко-ак Б.І. 

Екп 11 
1 контрольна 51 51 0 

елемент-

арний 
елементарний 

10 
Кон-а А.І. 

Екп 11 
1 контрольна 65 71 6 

нижче 

середнього 
Середній 

11 
К-ач Н.О. 

Екп12 
1 контрольна 84 87 3 

вище 

середнього 

вище 

середнього 

12 
Коре-ка 

Т.В. Екп 11 
1 контрольна 51 57 6 

елемен-

тарний 
елементарний 

13 
Ко-в А.Р. 

Екп 11 
1 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

14 

Кр-на А.С.  

Екп 12 

 

1 контрольна 51 52 1 
лемен-

тарний 
елементарний 

15 
Ку-ря Б.Ю.  

Екп 12 
1 контрольна 82 91 9 

вище 

середнього 
Високий 



205 

16 
Ле-к Н.А. 

Екп 11 
1 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

17 
Ма-нчук 

Д.І. Екп 12 
1 контрольна 66 71 5 

нижче 

середнього 
Середній 

18 

Ма-дов 

К.Ф.  

Екп 11 

1 контрольна 81 87 6 
вище 

середнього 

вище 

середнього 

19 
М-юнін 

В.Г. Екп 11 
1 контрольна 75 87 12 середній 

вище 

середнього 

20 
М-х В.І. 

Екр 12 
1 контрольна 85 91 6 

вище 

середнього 
Високий 

21 

Миха-вич 

Х.А.  

Екп 11 

1 контрольна 73 81 8 середній 
вище 

середнього 

22 
М-кар І.М. 

Екп 11 
1 контрольна 81 84 3 

вище 

середнього 

вище 

середнього 

23 
Н-ка Б.В. 

Екп 12 
1 контрольна 51 54 3 

елемен-

тарний 
елементарний 

24 

Ок-нич 

К.С.  

Екп 12 

1 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

25 

Остров-ка 

А.А.  

Екп 12 

1 контрольна 81 90 9 
вище 

середнього 
Високий 

26 

Пер-ечай 

Ю.Ю.  

Екп 11 

1 контрольна 51 55 4 
елемен-

тарний 
елементарний 

27 

Ящ-ко 

М.С.  

Екп 11 

1 контрольна 87 91 4 
вище 

середнього 
Високий 

28 

Алекс-друк 

Т.С.  

Екп 21 

2 контрольна 71 74 3 середній Середній 

29 

Гай-ук 

В.П.  

Екп 21 

2 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

30 

Дембі-кий 

А.В.  

Екп 22 

2 контрольна 71 72 1 середній Середній 

31 
Ді-ич В.О. 

Екп 21 
2 контрольна 71 72 1 середній Середній 

32 

Жеват-нко 

В.С. Екп 

21 

2 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

33 
Зм-овська 

Н.М.  
2 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 
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Екп 21 

34 
І-чко А.Я. 

Екп 22 
2 контрольна 66 71 5 

нижче 

середнього 
Середній 

35 
Кі-аш А.А. 

Екп 21 
2 контрольна 71 76 5 середній Середній 

36 
Ко-як І.А. 

Екп 22 
2 контрольна 81 84 3 

вище 

середнього 

вище 

середнього 

37 
М-цак А.В.  

Екп 22 
2 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

38 

Навро-кий 

О.А.  

Екп 22 

2 контрольна 83 90 7 
вище 

середнього 
Високий 

39 
Пап-ж П.П. 

Екп 21 
2 контрольна 65 61 -4 

нижче 

середнього 

нижче 

середнього 

40 
Пр-ак А.С.  

Екп 22 
2 контрольна 61 65 4 

нижче 

середнього 

нижче 

середнього 

41 
Со-ич І.Ю. 

Екп 21 
2 контрольна 67 71 4 

нижче 

середнього 
Середній 

42 

Со-кова 

Ю.М.  

Екп 22 

2 контрольна 71 72 1 середній Середній 

43 
Твор-ло 

Н.І. Екп 21 
2 контрольна 71 76 5 середній Середній 

44 
Тро-к В.Б. 

Екп 22 
2 контрольна 55 72 17 

елемен-

тарний 
Середній 

45 
Ту-ин О.В. 

Екп21 
2 контрольна 76 71 -5 середній Середній 

46 
Фра-ук Н.І. 

Екп 21 
2 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

47 
Ця-ло А.Р. 

Екп 21 
2 контрольна 71 73 2 середній Середній 

48 

Чапк-ло 

Ю.І.  

Екп 21 

2 контрольна 78 81 3 середній 
вище 

середнього 

49 
Ш-дра А.Я.  

Екп 21 
2 контрольна 51 52 1 

елемен-

тарний 
елементарний 

50 

Во-ський 

І.В. 

Еком51 

5 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

51 
Гру-вець 

О.А. 
5 контрольна 51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

52 

Дро-ик 

А.А. 

Еком51 

5 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

53 Ке-ша Е.В. 5 контрольна 81 76 -5 вище Середній 
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середнього 

54 
Ко-льна І.І. 

Еком51 
5 контрольна 61 64 3 

нижче 

середнього 

нижче 

середнього 

55 
Ко-енко 

Л.І. 
5 контрольна 57 61 4 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

56 Лю-а Г.К. 5 контрольна 61 67 6 
нижче 

середнього 

нижче 

середнього 

57 
Про-ко 

Ю.В. 
5 контрольна 51 61 10 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

58 Ч-пко О.І. 5 контрольна 51 51 0 
елемен-

тарний 
елементарний 

59 
Б-тин М.О. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 71 20 

елемен-

тарний 
Середній 

60 
Бе-ко О.І 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
75 91 16 середній Високий 

61 
Бі-цька 

В.О Екн 11 
1 

експеримента

льна 
71 72 1 середній Середній 

62 

Бродз-ська 

К.А. Екн 

11 

1 
експеримента

льна 
67 72 5 

нижче 

середнього 
Середній 

63 
Го-енко 

І.Д. Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 64 13 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

64 
Г-ем В.Є. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

65 

Де-сенко 

Є.О.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
63 92 29 

нижче 

середнього 
Високий 

66 
Кл-к Я.І. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 55 4 

елемен-

тарний 
елементарний 

67 

К-альчук 

В.М.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
61 84 23 

нижче 

середнього 

вище 

середнього 

68 

К-дратьєв 

Є.О.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
51 55 4 

елемен-

тарний 
елементарний 

69 

Ко-тів 

Ю.В. 

Екн11 

1 
експеримента

льна 
77 93 16 середній Високий 

70 
Ко-рець 

А.Р. Екн 11 
1 

експеримента

льна 
61 71 10 

нижче 

середнього 
Середній 

71 
Куз-цов 

В.А. Екн11 
1 

експеримента

льна 
51 61 10 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

72 
К-лик В.Й. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
64 81 17 

нижче 

середнього 

вище 

середнього 

73 Ку-нич 1 експеримента 59 92 33 елемен- Високий 
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Д.В.  

Екн 11 

льна тарний 

74 
Лит-н Н.А.  

11 
1 

експеримента

льна 
76 81 5 середній 

вище 

середнього 

75 
Лю-цька 

Н.А Екн 11 
1 

експеримента

льна 
61 78 17 

нижче 

середнього 
Середній 

76 

Ме-ник 

Ю.Є.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
56 71 15 

елемен-

тарний 
Середній 

77 
П-ліха П.І. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
81 91 10 

вище 

середнього 
Високий 

78 
Па-єнко 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

79 
Пе-шко 

Т.С. Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 72 21 

елемен-

тарний 
Середній 

80 

Пе-ора 

Н.П.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
54 61 7 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

81 

Ро-нюк 

А.Е.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
74 91 17 середній Високий 

82 

Фіг-ська 

А.С. 

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
67 82 15 

нижче 

середнього 

вище 

середнього 

83 
Ха-ус Л.В. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 52 1 

елемен-

тарний 
елементарний 

84 

Ше-та 

Ю.Р.  

Екн 11 

1 
експеримента

льна 
61 74 13 

нижче 

середнього 
Середній 

85 
Яв-р В.В. 

Екн 11 
1 

експеримента

льна 
51 55 4 

елемен-

тарний 
елементарний 

86 

Бал-венко 

В.М.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

87 

Ба-ладін 

Р.Ю.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

88 

Ми-тюк Х. 

Л.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
62 81 19 

нижче 

середнього 

вище 

середнього 

89 
М-рик Г.І. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
56 73 17 

елемен-

тарний 
Середній 

90 
Пи-варник 

Г.Р. Екн21 
2 

експеримента

льна 
61 71 10 

нижче 

середнього 
Середній 

91 
Пу-ята І.М. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
53 74 21 

елемен-

тарний 
середній 
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92 

Бар-ляк 

М.Р.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
71 65 -6 середній 

нижче 

середнього 

93 

Дем-ов 

А.М.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
73 92 19 середній Високий 

94 

Дем-ів 

М.М.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

95 

Ма-жос 

А.В.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

96 
М-ко М.Р.  

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
61 72 11 

нижче 

середнього 
Середній 

97 

Фер-люк 

В.М.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
61 73 12 

нижче 

середнього 
Середній 

98 

Во-ська 

С.В.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

99 
Білон-кін 

С.М. Екн21 
2 

експеримента

льна 
66 76 10 

нижче 

середнього 
Середній 

100 
Во-к І.О. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
71 73 2 середній Середній 

101 
Д-трук К.Б. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
73 71 -2 середній Середній 

102 
К-ер І.О. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
66 91 25 

нижче 

середнього 
Високий 

103 

Лешн-ська 

Я.І.  

Екн 21 

2 
експеримента

льна 
73 91 18 середній Високий 

104 
Н-га А.А. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
84 91 7 

вище 

середнього 
Високий 

105 
С-чук Ю.В.  

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
59 92 33 

елемен-

тарний 
Високий 

106 
Шепі-ко 

Д.І. Екн 21 
2 

експеримента

льна 
61 72 11 

нижче 

середнього 
Середній 

107 
Ш-ук А.І. 

Екн 21 
2 

експеримента

льна 
59 73 14 

елемен-

тарний 
Середній 

108 

Ве-чко 

А.Є. 

Екнм51 

5 
експеримента

льна 
51 63 12 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

109 
Ві-ть І.І. 

Екнм 51 
5 

експеримента

льна 
65 71 6 

нижче 

середнього 
Середній 

110 Г-алій О.О. 5 
Експеримента

льна 
53 62 9 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 
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111 
Гол-ак В.Р.  

Екнм 51 
5 

експеримента

льна 
51 71 20 

елемен-

тарний 
Середній 

112 

О-ярник 

І.О. 

Екнм51 

5 
експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

113 
Па-лок 

П.В. Екн51 
5 

експеримента

льна 
51 51 0 

елемен-

тарний 
елементарний 

114 
Пет-вська 

Л.О. Екн51 
5 

експеримента

льна 
58 83 25 

елемен-

тарний 

вище 

середнього 

115 
Ст-юк О.С. 

Екн51 
5 

експеримента

льна 
51 61 10 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 

116 
С-ць О.І. 

Екн51 
5 

експеримента

льна 
62 78 16 

нижче 

середнього 
Середній 

117 
Шу-ло Н.І. 

Екн51 
5 

експеримента

льна 
51 61 10 

елемен-

тарний 

нижче 

середнього 
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Додаток Б 

Розподіл учасників експериментальної та контрольної груп за рівнями 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні за результатами передекспериментального оцінювання 
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Додаток В 

Розподіл учасників експериментальної та контрольної груп за рівнями 

сформованості англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному спілкуванні за результатами післякспериментального оцінювання 
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Додаток Д 

 

Підсистема вправ і завдань до тем “What do marketers do?”, “Understanding the 

Language of Marketing”, “Product development” 

 

Unit 1 
 

What do marketers do? 
 

Lead-in: 

 How do you see yourself in the field of marketing? 

 Will you background knowledge in marketing help you to find a good job? 

 What post in marketing is the most preferable to you? 

 

 

1. Read the job adverts below. Then read the dialogue. Which job would suit 

Ann best? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager: How did you find out about the job? 

Ann: I saw it advertised on a recruitment agency website. 

Manager: You’ve worked in advertising before, haven’t you? 

Marketing assistant  
His or her primary responsibility is to provide 
direct support  to the media buyers. S/he will 
also track media mentions, support customer service, 
manage our relationship management tools, and 
provide other assistance within the marketing 

department when needed. 

Brand manager 
You will be responsible for developing and executing brand 
strategies and marketing initiatives for an assigned product 
line to meet revenues, profitability and budget targets. 
Requires strong knowledge of marketing principles and 
practices, and the ability to lead cross-functional teams to 
accomplish a successful go-to-market strategy. This 
position reports directly to the Director of Marketing.     
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Ann: Yes, I have. I used to work in a small advertising agency. 

Manager: What did you do there? 

Ann: Fist of all I worked as an office manager, but then I started working in the 

advertising projects. In the team of co-workers I worked out the adverts for goods and 

services. Occasionally I had to present the ready-made advert to the client. 

Manager: Did you enjoy the work? 

Ann: Yes, I did. Though it was very tiring at the end of week. 

Manager: I see. And why do you think you’re the right person for this job? 

Ann: Because I’m hard-working and reliable, and I enjoy dealing with the public. 

I’m also good at working in a team. 

Manager: Well, thanks for coming in, Ann. We’ll be in touch before the end of the 

week. 

2. Match the jobs with their descriptions.  

 

art director    graphic designer 

brand manager   PR officer  copywriter 

 

6. One of this person’s responsibilities is to create logos. 

7. This person supervises the design staff. 

8. This person interacts with the media to communicate important company 

information to the public. 

9. This person writes the text for advertisement. 

10.This person is responsible for developing and executing brand strategies and 

marketing initiative.     

 

3. Choose the correct tense: the Present Simple or the Present Continuous. 

    

1.  What sort of demographic information (…) you (…)? 

a) do  collect  b) are  collecting    

2.  Marketing practitioners (…) knowledge of psychology helpful in formulating 

advertising and sales campaigns. 

a) are finding  b) find 

3.  When backed by buying power, wants (…) demands. 

a) are becoming  b) become 

4.  The design team (….) a new layout of the company website these days.  

a) launches  b) is launching 

5.  Many companies (…) of society’s interests when making their marketing 

decisions. 

a) think  b) are thinking 
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4. Think of a person who is a marketer. Tell your partner these things about 

him.    

 facts: e.g.: He works in ... , He is a ….  

 thing he often does: He often reads… 

 something he is doing over a period of time: He is drawing a design. 

 What you think he is doing right now: He is walking home . 

 

 

5. In pairs, discuss these questions. 

 

1. What do you know about  the process of developing and designing a product  

2. Do marketers work overtime? 

 

 

6. Imagine that you are at the meeting of the marketing department where you 

will be working as a PR officer.  Introduce yourself to the colleagues. Here are 

some phrases to get you started. 

 

Identification 

Hello, I’m …. 

Hello, my name is …. 

Hello, let me introduce myself, I’m… 

I’ll be in charge … 

I’ll be responsible for …. 

I used to work as…  

 

 

Independent Work  (Unit 1 What do markers do?) 

 

 

1. Insert the following words in the gaps in the text below. 

 

demands storage to satisfy consumer shifted 

   

What marketers do depends on what needs to be done 1.) ….. consumer wants. 

In 1900, consumers needed the basic necessities of life – food, clothing, and shelter. 

The problem was getting goods from the producer to the 2.) ….. The most basic need 

was for food, so marketers concentrated on the transportation and 3) …. of food 

products. By the 1920s, marketers were described as performing eight basic 

functions: buying, selling, transporting, storing, financing, standardizing, risk taking 

and research. By the 1980s, new consumer 4) … had changed what marketers had to 

do. Rather than focus on functions such as distribution and storage, marketers 5) … 
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their attention to more careful listening to consumers, and more attention was given 

to identifying specific markets.      

 

 

2 . Find in the text the following words and translate the sentences in which they 

are used. 

 

need; selling; necessities; demands.  

 

 

 

3. Match the words in column A with their synonyms in column B and antonyms 

in column C. 

  

 

A B C 

Word Synonym Antonym 

1. reliable  A. determined  Untrustworthy  

2. confident  B. smart   Slow  

3. creative  C. quick  Hesitating  

4. fast  D. responsible   Dull  

5. clever  E. imaginative  Stupid  

 

 

  

4 . Choose the correct tense: the Present Simple or the Present Continuous. 

    

1.  Selling (…) only the tip of the marketing iceberg. 

a) is being  b) is  

2.  We (…) customers as they shop and note where they stop, whether or not they 

read labels.   

a) follow  b) are following  

3.  A customer service manager (…) good relations with customers.  

a) maintain   b) is maintaining 

4. The project team (…) a new action plan. 

a) is making   b) makes 

5. Selling custom-designed products (…) understanding of the technology of a it. 

a) requires  b) is requiring  
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5. Complete the email with the correct form of the verbs in the bracket. Use the 

preset simple or the Present Continuous. 

 

Hi David, 

I …..(write) to you from the office, right in the center of the town. I … (sit) at my 

desk, which ….(be) at the window  of the room, and I …..(look) out across the streets 

to a park. I …(love) this view and at lunch break I sometimes …. (go) there for a 

walk. Every day I ….. (make) a lot of calls. It’s late August now, we ….(have) many 

orders.  I always … (try) to accomplish everything on time. The week …. (come) to 

the end. I … (hope) I’ll see you soon. 

 

Bye for now. 

Pamela        

 

 

Unit 2 

 

Understanding the Language of Marketing 

Lead-in: 

 

 Where do people get information from? 

 Have you ever been interviewed by the marketers? 

 

 

1. Read the text. 

 

 For an enterprise to be successful, the owner must know the market. To learn 

the market, you must analyze it, a process that takes time and effort. You don’t have 

to be a trained statistician to analyze the market place nor does the analysis have to be 

costly.      

 Market research is a way to gather facts potential customers, their needs and 

wants and to determine the demand for your product or service. Market research 

information is necessary for a company management to be aware of changes in social 

trends, fashions, expectations, competitors’ activities. The more information you 

gather, the greater your chances of capturing a signet of the market.  

These questions will help you to collect the information necessary to analyze 

your market and determine if your product or service will sell 

 

 YES NO 

1. What is the exact profile of the customer you are aiming 

to attract? 

  

2. How do customers perceive the product?   

3. Will you be offering the kind of products or services that 

they will buy? 

  



218 

4. Is the price right? Is it set too high or even too low?   

5. Will your promotional program be efficient?   

6. Can you improve your market share?   

7. Has your product an advantage over competitor’s 

product 

  

2.  Choose the word and collocations that refers to the principles of marketing.  

 

 

3. Match the words in the left and right columns to make up the corresponding 

combination. 

  

1. behaviour   a) group 

2. target    b) needs 

3. field    c) pattern 

4. to respond to  d) research  

5. to complete   e) an questionnaire  

 

 

4. Complete the sentences with the correct form of collocations from the 

previous exercise. 

 

1. An interview-administered …… …… on behalf of the respondent by an 

interviewer. 

2. Rolex’s ….    …… is wealthy people who see a watch as a status symbol. 

3. The levels of personal involvement in ….. ….. differ largely.  

4. …. ….. is carried out by market research institute. 

5. As people are exposed to more objects that arouse their interest and desire, 

producers try to ….. customers’….     

 

5.  Choose the correct tense: the Present Perfect or the Present Perfect 

Continuous. 

 

1. They (…) the “right” product that are offering new benefits. 

a) have designed   b) have been designing   

2. We (…) telephone surveys since February.   

a) have carried out  b) have been carrying out    

3. I’m viewing what the cash registers (…) for the whole day.   

a) have recorded    b) have been recording 

4. The survey of the license plates on the parking lot says that half of the 

consumers (…) from Toronto.   

a) has come  b) has been coming 

5. I (…) my mum with field research while her assistant is on holiday. 

a) have helped  b) have been helping 
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6. Complete these sentences with the correct form of the verbs in the bracket. 

Use the Preset Perfect or the Present Perfect Continuous. 

 

1. “Sorry I’m late.” – “That’s all right. I …(not wait) long. ” 

2. “Betsy looks very tired.” – “No wonder. She …(work) hard.” 

3. We … (purchase) goods form this company for eight months. 

4. My father … (always work) hard. Now he ... (work) at the project on 

developing overseas markets for two months. 

5. I …(read) the book “Marketing Principles ” you gave me last week but I … 

(not finish) it yet. 

 

 

7 . Find in your class  who asks others how much they paid for the product 

before making purchasing decision. 

 if there are any student that are loyal to some brands.  

 who makes  impulse purchasing.   

 if there are any students who are looking for 

functionality in the products 

 

8. Read the profile of a typical customer of a small sporting goods store. Give a 

two minute talk on it. 

 

Age 13-35 

Education School, high school, college graduate 

Income €3000 

Occupation students, managers, officers, technicians 

Social class lower middle  

Hobby Sports 

Life-style keeping fit 

Value good value for money 

 

Here are some phrases to get you started. 

 

Introduction 

Good morning everyone, thanks for 

coming. 

I’m going to talk about … 

The subject of my talk is… 

The theme of my presentation is… 

Today’s topic is of particular interest to 

those of you who …  

 

Independent work (Unit 2 “Market Research”) 



220 

 

1. Read the text. 

 

Observation Techniques 

 

One of the most fundamental research techniques is simply to observe what is 

happening in the market place. For example, the newest cash registers record what 

items are being purchased (including colors, prices and so on) and at which stores. At 

the end of the day, a researcher can observe the effects of a new display, a change in 

price, or other such changes. Some researchers follow customers as they shop and 

note where they stop, whether or not they read labels, and so on. 

One classic case of the observation technique involved Charles Parlin, often 

acknowledged as the founder of marketing research. He wanted to prove to Campbell 

Soup that the wives of blue collar workers bought soup in a can rather than making 

their own. He did this by collecting garbage! He collected a scientific sample of 

garbage from various parts of the city, dumped the contents on an armory floor, and 

counted the number of soup cans. He was able to convince Campbell Soup that it 

should advertise in the Saturday Evening Post because it reached the working class 

people, who were prime customers for canned soup. 

Another popular technique used today is license plate surveys. This consists of 

going through the parking lot and looking at the license plates to see where the 

consumers are coming from.           

  

  

2. Find words in the text that mean the following. To help you, the first letters of 

the words are given. 

 

1. l______ 

2. p______ 

3. c_________ 

4. a________ 

5. s________ 

6. d_______ 

 

 

 

3. Match the adjectives in bold from the text with their opposites in the box. 

 

minor   obsolete    single      common 
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4. Circle the correct alternative. 

 

1. The firms that give consumers/owners/targets what they want will survive. 

2. Open conversation of focus group gives researchers better insights into the 

beliefs and feeling s of people than formal data/questionnaires/collection.  

3. Companies have to respond/to alter/to need to the changing economic climate. 

4. There are several ways in which a firm can divide the market for marketing 

objectives/purposes/outcomes.  

5. They introduced several product versions, each completing/appealing/finding 

to a different group. 

 

 

5. Choose the correct tense: the Present Perfect or the Present Perfect 

Continuous. 

 

1. The manager (…) yet (….) financial data on competitors and the economy in 

general. 

a) hasn’t received  b) has been receiving 

2. They (…) the product for the last two months.  

a) have developed  b) have been developing  

3. Since then our profits (…) every day. 

a) have increased  b) have been increasing 

4. (…) you already (…) the most effective and efficient ways to satisfy the needs. 

a) Have   determined b) Have   been determining 

 

6. Write questions using the present perfect continuous or present perfect. Work 

in pairs. Ask and answer the questions.  

 

1. what commercial/you/watch on TV/recently? 

2. how long/you/use/mobile phone? 

3. how long/you/know/your partner?   

4. how many/soaps/your family/consume/this week? 

5. how well/you/understand/marketing principles? 

 

 

Unit 5  

 

Product Development 

 

Lead-in: Describe the photo(s) and answer the questions: 

 What new products have appeared on the market recently?  

 What is essential for the company to stay competitive? 
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2. Match the terms with their definitions. 

 

1. Idea generation a) selection of ideas that are viable, feasible 

or profitable 

2. Idea screening b) readiness for selling  

3. Customer-driven approach c) the systematic search for new product idea 

4. Marketability d) how readily consumers use the product  

5. Consumer acceptance  e) strategy focused on identifying customer 

demands and understanding consumer needs    

 

 

 

3. Read the text below and decide which answer A, B, C or D best fits each 

space.  

 

Creators at Chanel recognize that products are the fruits of technologies. Some 

products are (1) …… into the market after as many as 15 years of development. 

 Coco Chanel came up with a makeup (2) … to make the face glow, instead of 

heavy application of the foundation. Dominique Moncourtois, who joined Chanel in 

1969 at the invitation of Coco and retired in 2008, and Heidi Morawetz, who joined 

the company in 1980, teamed up and in 1982 (3) …. color and light effects that were 

previously unknown, using a luminous pigment technique. The two creators wanted 

the skin to glow from within, (4) …. superficial and temporary beauty created by 

heavy application of the make-up, and successfully (5) …. the abstract ideas that 

Coco had entertained. True to the tradition at Chanel, they were inspired by Coco’s 

desire for people to see the substance, not the surface, and combined it with 

technologies for the (6) …., just as the company had done at the time of the creation 

of Chanel № 5 perfume. Of course, Chanel also went to great lengths to create a 

quality container, which will be touched upon later.          

 

1. A sought  B Released C Grown D pushed 

2. A technique B Mean C Tool D device 

3. A invented B researched C Created D set 

4. A owing to  B instead of C Rather D in spite of  
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5. A commercialized B produced C screened D encouraged 

6. A perfection B renovation C innovation D initiatives  

 

 

4. Complete the phrases from the text using nouns in the box. 

 

substance  company  technologies 

products desire  effects 

  

 

1. to join a _______ 

2. to  see the _______ 

3. to create _______ 

4. to recognize ________ 

5. to be inspired by __________ 

6. to combine with ________ 

 

 

5. Choose either the –ing or the infinitive form of the verb.  

 

1. Many firms hesitate (…) out new products. 

a) to bring  b) bringing 

2. Product screening involves ( ….) the number of ideas being worked on.  

a) to reduce  b) reducing  

3. The decided (…) new markets. 

a) to penetrate  b) penetrating 

4. This allows the company (…) sales. 

a) to forecast  b) forecasting 

5. Consumers prefer (…) Coca-Cola made to an old recipe rather than to new one. 

a) to drink   b) drinking    

 

 

 

6.  Tell your partner about something that you: 

 

1. are learning to do 

2. want to start doing 

3. will finish doing soon 

4. shouldn’t forget to do next weekend 

5. always hate doing 
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7. Use the phrases to make up dialogues expressing suggestions in the following 

situations. 

 

Why don’t we….? 

Why not …..? 

How about ….? 

I suppose we could/might 

I suggest we 

 

 selection of ideas for a new product (e.g. glasses)  

 selection of packaging for coffee  

 

 

 

8.  In pairs, discuss the statements:     

 

1. The product is the perception of features by consumers. 

2. Market research reduces the risk of product failure. 

 

 

9.  Read the specification of Samsung Galaxy Note 7.  Give a two-minute talk on 

it.  

 

 
 

Model 
Dimensions 

H, W, mm 

Weig

ht 

gr. 

Display 

in, pxl. 

Operating 

system 

Stora

ge 

GB 

Battery 

mAh 

Camera 

MP 

Samsung 

Galaxy 

Note 7 

153.5x73.7 169 5.7 

2560x1

440 

Android 

6.0.1. 

Marsh 

mallow 

64 3500 12 

 

 

Here are some phrases to get you started. 

 

Developing your points 

Good morning everyone, thanks for 

coming. 
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I’m going to talk about … 

As you see …. 

Here we can see how many… 

I’d like to draw your attention to 

I’d like to  emphasize that …  

Therefore 

Owing to 

Consequently  

 

 

 

Independent work   (Unit5 Product Development) 

 

 

1. Organize the words below and put them in the correct column.  

 

 

Idea generation Concept  testing Workflow 

 

 

 

 

 

  

 

 

customer response  to identify gaps  consumer acceptance 

to analyze competitors  product launch  product sample 

product idea   to see benefits   pipeline 

likelihood of success to identify demands to beat competitors 

sources of ideas and suggestions 

 

 

2. Read the text below and decide which answer A, B, C or D best fits each 

space.  

 

Here’s how I exploited a (1) … in the market. 

Gecko Headgear Ltd is a designer and manufacturer of marine safety helmets, 

founded in 1993 by Jeff Sacree. Jeff explains hoe he spotted a gap in the niche water 

sports (2) …… 

“As a surfer, I could see a potentially (3) ….  product, a helmet that was both 

lightweight and heat-retaining. However, surfing is a relatively small market and I  

began wondering if I could (4) …. other markets with helmet design.” 

Jeff adds, “A good relationship with the bank is crucial when you’re trying to bring 

an innovative product to market. In our case the product (5) … phase took three years 

– far longer than we initially expected.” Jeff decided the best (6) … to market was to 

grow his business and produce the helmets himself.    
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1. A gap B Launch C Effect D survey 

2. A store B Vendor C Field D market 

3. A successful B Prime C alternative D brand 

4. A invade B Penetrate C Force D introduce 

5. A development B Forecast C satisfaction D outlet 

6. A pipeline B Slope C Route D line 

 

 

3. Choose either the –ing or the infinitive form of the verb. 

 

1. There is no point in (…..) the product. 

a) to improve  b) improving 

2. Customers don’t buy products; they seek (…) benefits.   

a) to acquire  b) acquiring 

3. The company admits (…) the marketing plan. 

a) to adjust  b) adjusting  

4. They expect (…) the product simultaneously in all markets.  

a) to launch  b) launching 

5. It’s no use (…). 

a) to complain  b) complaining 

 

 

 

4. Make your own sentences, using either –ing or infinitive.  

 

1. This evening I fancy ____________ 

2. Not many people can afford __________ 

3. One day I hope __________ 

4. I often regret ________ 

5. I think people should stop ____________ 

6. I would like to learn _______ 

7. At weekend I enjoy _________ 

 

 

5. Write a short description of a toothpaste. Give information about: 

 size, package 

 price 

 benefits  
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Додаток Е 

 

Завдання для передексперименталного оцінювання рівня сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні 

 

ASSESSMENT  

OF EPP SPEAKING PERFORMANCE  

(designed for students of marketing) 

 

Dear students! You are supposed to do the following tasks so that the lecturer 

could assess your EPP speaking skills and abilities. 

 

1. In pairs exchange the information (time: 3 minutes). 

Stage 1  

Student A: Look at the information below about the target audience of Adidas (don’t 

show it to your partner). Listen to your partner’s questions and use the information to 

answer them. 

Student B: Ask questions about the target audience of Adidas without looking at the 

information below. 

Stage 2 

Student B: Now look at the information below and ask your partner more questions 

to find out more information about the target audience of Adidas. 

Student A: Answer your partner’s questions.  

the target audience of Adidas     

Age: 13-30 

Sex: male and female       

Social status: working middle and upper-middle families 

Popular products: trainers, football boots, sportswear, swimwear 

Pursuits: sport (esp. football), fashion  
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2. Work in pairs. Look at your picture, don’t show it to your partner. Describe 

your picture to your partner. Listen to your partner talking about his/her 

picture. Find five differences between the two pictures (time: 5 minutes). 

Students A     Student B  

 

 
 

 

3. Compare the specifications and features of the smart phones using the 

information from the table below (time: 5 minutes).  

 

 

Model Performance Design Storage Battery 

Asus X540LA-

XX 596D 

Core i35th Gen 

2.0 Ghz 

4 GB DDR3 RAM 

15.6 inches 

1366 x768 pixels 

1.9 kg. 

1 TB HDD 

SATA 

5400 RPM 

Li-lion 

3 cell 

4.5 hr 

Dell Inspiration 

153565 

AM Dual Core A9 

2.4 Ghz 

6 GB DDR4 RAM 

15.6 inches 

1366 x768 pixels 

1.9 kg 

1 TB HDD 

SATA 

5400 RPM 

Li-lion 

4 cell 

5 hr 

Lenovo Ideapad 

310 

 

Core i5 7
th

 Gen 

2.5 Ghz 

4GB DDR4 RAM 

2 GB Graphics 

 

15.6 inches 

1920 x1080 

pixels 

2.2 kg. 

1 TB HDD 

SATA 

5400 RPM 

Li-lion 

2 cell 

5 hr 

 

 



229 

4. Read the following text, identify the cause and effect relationships and speak 

about them (time: 3 minutes). 

 

 

 

Audi is widely regarded as a premium brand and commands a premium price in the 

market. Audi products compete with other premium brands such as BMW, Mercedes-

Benz and Jaguar. Focus and investment in perceived quality allowed Audi to make 

this transition from mainstream to premium. Cutting-edge logistical processes, the 

synchronised Audi Production System and a highly qualified workforce of nearly 

80,000 guarantee uniform Audi standards worldwide.  Rising demand of  luxury cars 

in Asian markets, changing lifestyle & growth rate of 33% in luxury segment in 

developing countries like India is something due to which more and more players are 

foraying  into this segment. In developing countries companies like Mercedes & Audi 

are playing aggressively while BMW is not able to sustain in these markets. 
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Додаток Е 1 

Завдання для післяексперименталного оцінювання рівня сформованості 

англомовної компетентності майбутніх маркетологів в професійно 

орієнтованому усному спілкуванні 

ASSESSMENT  

OF EPP SPEAKING PERFORMANCE  

(designed for students of marketing) 

Dear students! You are supposed to do the following tasks so that the lecturer 

could assess your EPP speaking skills and abilities. 

1. Give a talk on “Market Research”. Use the checklist to prepare your 

introduction (time 3 minutes). 

1. Welcome the audience 

2. Introduce yourself 

3. State your topic 

4. Explain why your topic is important for the audience 

5. Outline the structure of your talk 

6. “What comes when?” say when you’ll be dealing with each point 

 

2. Discuss the graph of sales with your parner. Use the checklist to prepare your 

description. 

1. Start by telling your audience what the graph illustrates 

2. Highlight the key points 

3. Say why these points are important and explain the cause and effect 

4. Use different verbs and nouns to express movement and development  

 

significant rise 

quick growth 

sharp upswing 

sudden increase  

to rise steadily 

to increase 

considerably 

to soar rapidly 

to jump dramatically  

drastic decline 

moderate fall 

slight drop 

sharp slump 

temporary 

setback 

to decrease greatly 

to fall significantly 

to slump steeply 

to plunge heavily 
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3. Prepare a presentation about the launch of a deodorant Assorted, using the 

following slides (times 8 minutes).  
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The main structure of the presentation consists from: 

 

 A brief introduction about the subject of your talk.  

Good morning everyone, thanks for coming.  

Hi, I‟m  …… Good to see you all. I am going to talk about …  

I‟m happy that so many of you could make it today. 

As you can see on the screen, our topic is …. 

The subject of my presentation is… 

Today‟s topic is of particular interest to those of you who …  

 Structuring the presentation.  
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I‟ll be talking to you today about… I‟ll focus on three 

points/areas.  

I‟m going to divide my talk into four parts. 

  First I‟ll give you…, after that I‟ll tell you …; finally I‟ll outline…. 

  First I‟ll begin with…, then I‟ll go on to …; finally, I‟ll offer …  

 Giving background information.  

I‟d like to talk to you about… The purpose of my talk is to 

provide..  

  What I want to do is to show…. 

I‟ll give you some background information. 

  Let‟s start with the background.  

  In this part of my presentation I‟d like to tell you about…  

 Referring to the audience’s knowledge.  

  As you all  know … 

  As you are aware …. 

  As you probably know…. 

As I mentioned before…. 

  As I pointed out in the first section,…. 

Changing the topic 

  This now leads directly us to the next part of my talk.  

Right, let‟s move on to … 

  Ok, I‟ll now look at … 

 Referring to visuals 

  If you look at the graph, you‟ll see… 

Take a closer look at.. 

Could I draw you attention to the chart? 

  Take a look at these figures. They clearly highlight …. 

  These are the sales figures. As you can see …. 

  If you look at this slide, you‟ll see ….  

 Emphasizing important points 
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                     I„d like to stress the following point. 

  I‟d like to emphasize that…. 

  What is really important is how/what… 

 Concluding the topic. Propose actions or options.  

  To sum up… 

  So to summarize …  

 

4. Discuss with the audience the launch of deodorant “Assorted”. Encourage 

them to ask questions, using the following prompts (time 5 minutes).    

 

 Does anyone have any questions on this? 

 Do you mind just repeating the questions? 

 I‟m sorry, could you repeat you question, please? 

 I‟m afraid I didn‟t quite catch you. 

 Sorry, could you speak up, please? 

 Does that answer your question? 

 That‟s a good question and I wish I had a ready answer. 

 Can we get back to this point a bit later? 

 So, now I‟d like to return to what we were discussing earlier. 

 It would be very helpful to have your feedback. 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України: 

1. Онуфрів А. Р. Технологія підготовки і проведення презентацій у 

контексті формування у майбутніх маркетологів англомовної 

компетентності в академічному професійно орієнтованому усному 

спілкуванні // Вісник Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 14. – С. 244–251. 

2. Онуфрів А. Р. Структура професійно орієнтованої англомовної 

компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів 

// Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 113–120. 

3. Онуфрів А. Р. Етапи формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів 

на основі презентації // Науковий вісник Ужгородського університету. – 

Серія : Педагогіка, соціальна робота – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (39). – С. 284–

287. 

4. Онуфрів А. Р. Автоматизація мовленнєвих операцій у процесі 

формування англомовної компетентності в професійно орієнтованому 

усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. – Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2016. – № 4. – 

С. 115–122. 

Статті у зарубіжних виданнях: 

5. Onufriv A. R. Peculiarities of English academic discourse in oral 

communication of perspective marketers // Intellectual Archive. – Canada, 2016. – 

№ 5. – P. 63–72. 

6. Онуфрів А. Р. Особливості використання методики формування 

англомовної компетентності в професійно орієнтованому усному 

спілкуванні у майбутніх маркетологів на основі презентації за сценарієм // 
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Zbiór artykułów naukowych : Pedagogika . Priorytetowe obszary badawcze : od 

teorii do praktyki. – Lublin, 2017. – № 2. – P. 39–45. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації, 

і тези науково-практичних конференцій: 

7. Онуфрів А. Р. Предметний аспект змісту формування англомовної 

професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні 

майбутніх маркетологів // Актуальні проблеми германо-романської філології 

та освітній соціокультурний процес : матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада 2016 р.). – Тернопіль, 

2016. – С. 204 207.  

8. Онуфрів А. Р. Професійний портрет маркетолога : основні обов’язки, 

домінувальні функції, комунікативні ситуації професійно орієнтованого 

спілкування // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного 

ринку праці : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції (м. Вінниця, 28 лютого 2017 р.). – Вінниця, 2017. – С. 187–188. 

Методичні видання: 

9. Онуфрів А. Р., Котловський А. М. Face the Challenge: Presentations for 

Marketers. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 92 с. 

 

Апробація результатів дослідження 

1) Міжнародні науково-практичні конференції:  

- III Międzynarodowa konferencja naukowa «Kreatywny nauczyciel i uczen we 

wspolczesnej przestrzeni edukacyjnej» (4-5.05.2015 р., м. Бєльсько-Бяла, 

Республіка Польща, очна форма участі);  

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

германо-романської філології та освітній соціокультурний процес» 

(11-12.11.2016р., м. Тернопіль, очна форма участі).  

2) Всеукраїнські та регіональні конференції:  
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- ІІ  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна 

підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (28.02.2017р., 

м. Вінниця, заочна форма участі);  

- Регіональна науково-практична конференція «Вчитель англійської мови, 

модель успішного педагога для сучасної школи» (22.04.2016 р., м. Тернопіль, 

очна форма участі);  

3) Засідання кафедри іноземних мов для природничих факультетів 

Львівського національного університету імені Івана Франка (очна форма 

участі);  

4) Засідання науково-методичного семінару кафедри іноземних мов для 

природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана 

Франка (очна форма участі). 

 

 

 

 

 

 

 

 


