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АНОТАЦІЯ 

Ващило О.В. Методика навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

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

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

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

2020; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми підвищення 

ефективності навчання майбутніх інженерів-механіків англійського 

професійно орієнтованого монологічного мовлення з використанням 

технології подкастингу.  

Об’єктом дослідження є процес навчання англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків у 

технічному закладі вищої освіти. 

Предметом дослідження є методика навчання англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування студентів 4 курсу – майбутніх 

спеціалістів у галузі знань «Механічна інженерія» з використанням технології 

подкастингу. 

Мета дослідження полягає у розробленні науково обґрунтованої 

методики навчання англійського професійно орієнтованого монологу-

міркування майбутніх інженерів-механіків та перевірці її ефективності в 

експериментальному навчанні. 

У роботі проаналізовано сучасний стан навчання англійського 

професійно орієнтованого монологічного мовлення (ПОММ) в технічних 

закладах вищої освіти (ЗВО) України. Виявлено, що: питання підготовки 

інженерів-механіків нового покоління, які б демонстрували високий рівень 

іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні, 
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набуває неабиякого значення; кількість аудиторних годин, що виділяється на 

опанування англійською мовою студентами бакалаврату в технічних ЗВО 

України не є достатньою для досягнення бажаного рівня навченості; навчання 

англійської мови професійного спрямування здійснюється переважно за 

міжнародними підручниками, в яких не враховано специфіку майбутньої 

професійної діяльності інженерів-механіків повною мірою. 

Обґрунтовано доцільність розроблення методики навчання майбутніх 

інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування 

(ПОММК), яка в умовах обмеженої кількості навчальних годин та постійно 

зростаючих вимог до рівня володіння іноземною мовою (ІМ) сприяє 

ефективному навчанню студентів завдяки використанню інноваційної 

технології подкастингу. 

Визначено підходи до навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

(комунікативно-діяльнісний та професійно орієнтований підходи), реалізація 

яких забезпечується принципами інтегрованого навчання видів мовленнєвої 

діяльності, інтеграції зі спеціальними дисциплінами, самостійності, 

тематичності, ситуативної організації навчання, проблемності, інтерактивної 

спрямованості навчального процесу, які, в свою чергу визначають предметний 

та процесуальний аспекти змісту навчання: сфери спілкування, теми, ситуації 

спілкування, навчальний матеріал, мовленнєві навички (лексико-граматичні) 

та вміння продукувати монолог-міркування, а також вправи на формування 

мовленнєвих навичок та розвиток умінь ПОММК. 

Розглянуто взаємозв’язок аудіювання та говоріння; показано, що 

аудіювання є найбільш природньою основою для навчання іншомовного 

усного мовлення, однак, вважається складним психофізіологічним процесом, 

який сам по собі вимагає досить тривалого та ґрунтовного навчання. 

Запропоновано навчати майбутніх інженерів-механіків ПОММК на основі 

аудіювання (з використанням технології подкастингу) на старших етапах 

навчання, коли студенти демонструють сформованість іншомовної аудитивної 

компетентності на досить високому рівні. 
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Наведено переваги та методичні можливості використання технології 

подкастингу для навчання ІМ. До основних переваг використання цієї 

технології відносимо: тематичність подкасту; створення професійно 

орієнтованого освітнього середовища; розвиток умінь організації самостійної 

навчальної діяльності; підвищення мотиваційного компоненту навчання; 

доступ до ресурсів подкастів у будь-який час; забезпечення інтерактивності 

процесу навчання; регулярне оновлення сервісу подкастів новими аудіо- та 

відеозаписами. До методичних можливостей сервісу належать можливості: 

створення особистої зони користувача; неодноразового сприймання 

студентами у зручний для них час розміщених на сервісі викладачем 

англомовних подкастів; публікації на сервісі власних подкастів користувачів 

тощо.  

Проаналізовано популярні сервіси подкастів (Podcast people, Podomatic, 

PodBean) з метою виявлення придатності для здійснення навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК, виявлено низку суттєвих недоліків: відсутні, 

зокрема, можливості структурувати навчальний контент, створювати закриті 

спільноти, слідкувати за виконанням студентами завдань, асинхронної 

комунікації з викладачем. У зв’язку з цим організовано власний сервіс 

подкастів на навчальній платформі Canvas, перевагами якої є наявність 

широкого інструментарію, зокрема вікі-сторінок, інструментів оцінювання, 

аналітики успішності процесу навчання, забезпечення інтеракції між 

викладачем та студентом та ін. 

У межах дослідження висунуто вимоги до процедури визначення 

критеріїв відбору англомовних автентичних подкастів, які передбачають 

необхідність урахування специфіки та факторів, що зумовлюють успішність 

розвитку вмінь ПОММК. Визначено, охарактеризовано та враховано 

труднощі, які впливають на розуміння студентами змісту подкастів. Такий 

підхід дає змогу оптимальним чином відібрати критерії та ефективно 

здійснити процедуру добору подкастів. Серед критеріїв відбору англомовних 

автентичних подкастів виділяємо критерій професійної спрямованості, 
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відповідності програмним вимогам щодо рівня володіння ІМ, тематичності, 

зразковості, автентичності, доступності та посильності, інформативності та 

проблемності, професійної актуальності та новизни поданої інформації та ін.  

Проаналізовано, відібрано, розширено мовленнєві навички та уміння 

ПОММК, здійснено їхню організацію в п’ять груп з урахуванням зростання 

рівня складності: група 1 – навички розпізнавати технічні терміни, синтаксичні 

структури з їх подальшою семантизацією та активізацією у мовленні; група 2 – 

уміння аналізувати логіко-композиційну побудову зразка мовлення, уміння 

свідомого аналізу тексту подкаста, уміння висловлюватись щодо змістовного 

аспекту сприйнятого подкаста; група 3 – уміння продукувати монолог-

міркування на основі критичного аналізу одержаної з подкаста інформації (з 

подальшою публікацією навчального подкаста на сервісі подкастів); група 4 – 

уміння вирішувати проблемне завдання під керівництвом викладача, 

представляти результат вирішення у вигляді монологу-міркування в певній 

ситуації професійної діяльності з подальшим обговоренням у робочих групах; 

група 5 – уміння самостійно віднаходити вирішення проблемного завдання, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів, з подальшим його 

представленням у вигляді монологу-міркування та розміщенням на сервісі 

подкастів. 

Розроблено підсистему вправ з навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК із використанням технології подкастингу, яка охоплює три групи 

вправ: на вдосконалення мовленнєвих навичок, на розвиток умінь 

англійського ПОММК, на вдосконалення умінь продукувати монологічне 

висловлювання за результатами вирішення проблемних завдань – та 

реалізується на рецептивному, рецептивно-репродуктивному та 

продуктивному етапах навчання.  

Розроблено модель навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, у 

межах якої розглянуто особливості організації навчального процесу із 

використанням технології подкастингу. До основних структурних 

компонентів моделі відносимо: мету та засоби навчання; суб’єкт навчання; рік 
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підготовки та навчальну дисципліну, в межах якої реалізується запропонована 

модель; етапність організації навчального процесу; тематику змістового 

модуля у межах якого проводиться навчання; розподіл навчальних годин 

відповідно до тем та етапів навчання, а також оцінювання успішності 

студентів.  

Здійснено перевірку ефективності методики навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського ПОММК шляхом проведення методичного 

експерименту. Опрацювання отриманих у ході методичного експерименту 

даних методами математичної статистики з їх подальшим якісним та 

кількісним аналізом підтвердили ефективність методики навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК в цілому, довели її дієвість у кожній 

експериментальній групі, виявили найбільш ефективний варіант методики.  

Укладено методичні рекомендації з втілення розробленої методики у 

навчальний процес, в яких визначено особливості організації та проведення 

підготовчої роботи за методикою, власне процесу навчання ПОММК 

майбутніх інженерів-механіків, оцінювання результатів роботи студентів за 

окресленою методикою. 

Ключові слова: професійно орієнтоване монологічне мовлення, 

професійно орієнтований монолог-міркування, навички та уміння професійно 

орієнтованого монологу-міркування, інженер-механік, технологія 

подкастингу, автентичний подкаст, сервіс подкастів, принципи навчання, 

зміст навчання, критерії добору подкастів, підсистема вправ. 

 

ABSTRACT 

Vashchylo O.V. Methodology of teaching ESP monologue production to 

students majoring in mechanical engineering. – Manuscript. 

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

specialization: 13.00.02 – Theory and Methodology of Teaching (Germanic 

languages). – National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv 
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Polytechnic Institute». – Kyiv, 2020; Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The thesis aims to resolve the issue of enhancing the efficiency of ESP 

monologue production teaching to future mechanical engineers by means of 

podcasting technology. 

The object of the research is the process of teaching ESP monologue 

production to students majoring in mechanical engineering at higher technical 

education establishments. The subject of the research is the methodology of teaching 

ESP monologue (expressing reflection) production to 4th year students, majoring in 

“Mechanical engineering”, by means of podcasting. The aim of the research is to 

devise the methodology of teaching ESP monologue (expressing reflection) 

production to future mechanical engineers and prove the efficiency of the 

methodology proposed through a methodological experiment. 

The current state of teaching ESP monologue production at higher technical 

education establishments in Ukraine has been analyzed. It has been revealed that: to 

prepare a new generation of mechanical engineers that demonstrate high level of 

foreign language communicative competence formation in monologue production is 

of vital importance; the number of the in-class hours, dedicated to mastering English 

by students, attaining the bachelor’s degree at higher technical education 

establishments in Ukraine, cannot be considered sufficient to acquire the desired 

achievement rate; the ESP teaching process is accomplished mainly on the basis of 

the international textbooks that do not reflect the specificity of the mechanical 

engineers’ future profession to the full extent. 

The necessity of developing a new methodology of teaching ESP monologue 

production to students majoring in mechanical engineering that (under the 

conditions of the limited in-class hours and ever-increasing requirements to the level 

of foreign language competence formation) is to ensure the efficiency of the teaching 

process due to the innovative podcasting technology implementation has been 

justified. 
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The approaches to teaching ESP monologue (expressing reflection) 

production to future mechanical engineers (the communicative and activity oriented 

approach, the professionally oriented approach) have been defined. The realization 

of the approaches is accomplished through the principles of the integrative speech 

activities teaching, integration with majors, autonomy, theme connection, situational 

organization, problem-based learning and interactivity which, in turn, determine the 

substantive and procedural aspects of the educational content: communicative 

spheres, themes and situations, educational material, lexical and grammatical skills, 

monologue (expressing reflection) production skills, tasks to facilitate the language 

skills formation and refinement. 

The correlation between listening and speaking has been considered; listening 

is shown to be the most suitable basis for teaching foreign language production, 

however, requires, by itself, a long and thorough teaching as it is a complex 

psychophysiological process. It has been suggested to teach monologue (expressing 

reflection) production to future mechanical engineers in their 4th year of studies by 

means of listening (with the use of the podcasting technology), when students 

demonstrate sufficient level of listening comprehension competence formation. 

The advantages and methodological potential of the podcasting technology 

with a view to implementing it in the foreign language teaching process have been 

scrutinized. The principal advantages of the podcasting technology usage 

encompass: correlation of the podcast content with a certain topic; creation of the 

professionally oriented educational environment; development of the students’ skills 

to work individually; enhancing the motivation to excel in the studies; providing 

access to podcast resources at any time convenient; ensuring interactivity of the 

educational process; constant update of the podcasting terminal with new audio and 

video files. The methodological potential of a podcasting terminal is fulfilled 

through the possibilities of setting up a user’s personal profile; comprehending 

podcasts uploaded to the podcasting terminal at any convenient time, as many times 

as required; posting users’ own podcasts etc. 
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Popular podcasting terminals (Podcast people, Podomatic, PodBean) have 

been analyzed to establish their applicability for teaching ESP monologue 

(expressing reflection) production to future mechanical engineers, a number of 

drawbacks have been identified. In this regard, the podcasting terminal on the 

educational platform – Canvas, has been developed. Among the advantages of the 

given terminal, a wide range of tools, such as wiki pages, assessment tools, 

achievement rate analytics and lecturer-student interaction, is to be mentioned. 

Within the framework of the research, the specificity and factors (that 

predetermine the success of the monologue production skills development) have 

been accounted for while determining the criteria of the authentic podcasts selection. 

The difficulties that affect the podcast comprehension have been specified, 

characterized and taken into account. The aforementioned approach made it possible 

to perform the podcast selection procedure more effectively.  

The monologue production skills have been analyzed, selected, completed and 

systematized. The set of tasks aiming at teaching ESP monologue (expressing 

reflection) production by means of podcasting to future mechanical engineers has 

been devised. The given set incorporates three groups of exercises: to improve the 

language lexical and grammatical skills, to develop the monologue (expressing 

reflection) production skills, to refine the monologue (expressing reflection) 

production skills upon solving the problem-based task, and is performed at the 

receptive, receptive and reproductive and productive stages. 

The model of teaching ESP monologue (expressing reflection) production to 

future mechanical engineers has been devised. The inherent components of the 

model suggested are the purpose of studying and the educational tools; the 

participants of the educational process; the year of the studies and the academic 

discipline, within which the model is implemented; the stages of the educational 

process organization; the theme of the educational module; the in-class hours’ 

allocation in compliance with the themes and stages specified; the students’ progress 

assessment procedure. The peculiarities of the educational process organization have 

also been highlighted within the given model. 
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To verify the efficiency of the methodology in question a methodological 

experiment has been performed. The received data processing by methods of 

mathematical statistics with its further qualitative and quantitative analysis has 

confirmed the overall efficiency of the methodology devised, shown it to be effective 

in every experimental group, determined its most effective variant.  

With a view of implementing the devised methodology into the educational 

process, the methodological recommendations that provide a detailed description on 

how to arrange the preparatory work, organize the educational process and conduct 

the assessment procedure have been compiled.  

Key words: ESP monologue production, ESP monologue (expressing 

reflection) production, monologue (expressing reflection) production skills, 

mechanical engineer, podcasting technology, authentic podcast, podcasting 

terminal, principles of education, educational content, podcasts selection criteria, set 

of tasks. 
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ВСТУП 

Успішність процесу інтеграції України у європейське суспільство 

безпосередньо залежить від зміцнення існуючих та встановлення нових 

виробничих, комерційних контактів з іноземними партнерами та надає низку 

можливостей вітчизняним фахівцям, зокрема інженерам-механікам, які 

працюють в різних галузях промисловості. Працюючи на іноземних 

підприємствах та організаціях, беручи участь у міжнародних галузевих 

практичних конференціях, симпозіумах, науково-технічних виставках, 

програмах обміну кадрів, проходячи стажування закордоном інженери-

механіки мають змогу набути безцінного професійного досвіду, підвищити 

кваліфікацію та продемонструвати власну компетентність. 

Країні потрібні фахівці із високим рівнем володіння ІМ, що дозволить 

Україні стати сучасною, високорозвиненою європейською державою. Знання 

ІМ, це не просто показник освіченості спеціаліста, це – запорука його успіху в 

професійній діяльності (Доможирова, 2002, с. 11). Роботодавці сьогодення 

зацікавлені у робітниках зі знанням ІМ на рівні, який би забезпечував 

ефективне професійне спілкування (Яроцкая, 2016, с. 7). Надзвичайний попит 

суспільства на спеціалістів із високим рівнем володіння англійською мовою 

перетворює ІМ зі звичайного академічного предмету в інструмент 

мовленнєвої взаємодії, а навчання професійно орієнтованого спілкування 

виходить на рівень політично та соціально значущих задач (Обдалова, 2001, 

с. 28). 

Важливим завданням технічного ЗВО в сфері навчання ІМ, є 

формування навичок і розвиток умінь професійно орієнтованого 

монологічного мовлення у майбутніх інженерів-механіків. Це зумовлюється 

тим, що у своїй професійній діяльності фахівець повинен виступити з 

повідомленням чи презентацією; висловити, аргументувати та довести свою 

точку зору з того чи іншого питання; прокоментувати отриману інформацію; 

описати науковий продукт, дати йому характеристику тощо.  
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На вагомість навчання іншомовного ПОММ майбутніх фахівців 

різноманітних галузей науки і техніки, економіки та промисловості вказують 

провідні методисти в Україні й за кордоном: О.Б. Тарнопольський (2004), 

М.С. Багарядцева (2004), Н.Л. Драб (2005), І.А. Федорова (2006) розробляють 

методики для навчання студентів економічних спеціальностей, С.Е. Кіржнер 

(2009) та Т.П. Дружченко (2018) – майбутніх юристів, Н.Р. Петранговська 

(2005) – студентів фізико-математичних факультетів, Л.В. Малетіна (2007) – 

майбутніх інженерів, В.В. Тарасенко (2008) – студентів історичних 

факультетів; Г. Базуркмен (Basurkmen, 2010), Д. Бельчер (Belcher, 2004, 2006), 

К. Гейтхаус (Gatehouse, 2001), А. Джонс, Д. Прайс-Мачадо (Johns, Price-

Machado, 2001), Т. Дудлі-Еванс, М.Дж. Джон (Dudley-Evans, St John, 1998), 

Б. Коффі (Coffey, 1985), Р. Макей, А. Маунтфорд (Mackay, Mountford, 1978), 

Т. Хатчінсон, А. Вотерс (Hutchinson, Waters, 1984) розробляють засади 

навчання професійно орієнтованого мовлення студентів технічних 

спеціальностей. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України (Міністерство 

освіти і науки України, 2005, с. 2) бажаний рівень знань з ІМ для вступу до 

ЗВО технічного профілю визначається як B1, а мінімально прийнятий рівень 

володіння ІМ для бакалаврів інженерних спеціальностей сягає рівня B2+. 

Кількість годин, яка виділяється на засвоєння ІМ студентів означених 

спеціальностей у більшості ЗВО України, складає від 2 до 4 годин на тиждень, 

що, з нашої точки зору, не можна вважати достатнім для досягнення бажаного 

рівня навченості. 

Навчання англійської мови професійного спрямування в ЗВО України 

здійснюється переважно за міжнародними підручниками, які, на жаль, повною 

мірою не враховують специфіку майбутньої професійної діяльності інженерів-

механіків. У той самий час, навчальні програми з ІМ усіх ЗВО України 

технічного профілю передбачають оволодіння студентами саме мовою 

спеціальності, що опановується (Корнєва, 2018, с. 26). Недостатній рівень 

уваги у цих підручниках приділяється й розвитку умінь іншомовного ПОММ: 
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спостерігається відсутність зразків висловлювань у монологічній формі, які б 

слугували взірцем для побудови студентами власних висловлювань, вправ на 

визначення функціонального типу монологу із притаманними йому 

особливостями, вправ на аналіз структурно-композиційних елементів 

монологічного висловлювання тощо. 

За таких умов, великого значення набуває розробка нових методик 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММ, які враховують специфіку 

фаху, та сприяють в умовах обмеженої кількості навчальних годин 

підвищенню ефективності навчання за рахунок використання інноваційних 

технологій навчання.  

Останнім часом, все більше уваги при розробленні методик навчання ІМ 

приділяється інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Можливість 

залучення ІКТ в освітній процес розглядається у роботах багатьох науковців. 

Б.С. Гершунский (1987) досліджує проблеми та перспективи комп’ютиризації 

у сфері освіти, О.О. Андрєєв (2001, 2013) розробляє модель навчання в 

середовищі Інтернет, О.П. Биконя (2011, 2017) використовує ІКТ для 

організації самостійної роботи студентів, О.А. Копил (2012) формує 

самоосвітню компетентність студентів із залученням ІКТ, К. Розал, П. Вер, 

Н. Монтгомері (Rosal, Ware, Montgomery, 2018), C. Форн, Р. Блек, Дж. Сайкс 

(Thorne, Black, Sykes, 2009) досліджують проблему ефективності навчання 

іноземним мовам в онлайн-спільнотах, С. Ванг та Н. Хефернан (Wang, 

Heffernan, 2009), Р. Годвін-Джонс (Godwin-Jones, 2011) вивчають особливості 

навчання іноземним мовам із використанням мобільних додатків. 

У зв’язку з тим, що професійній діяльності інженерів-механіків 

характерне активне використання системи пов’язаних між собою доказів та 

міркувань під час вирішення нагальної проблеми професійного характеру, 

вважаємо за доцільне у нашому дисертаційному дослідженні розробити 

методику навчання, спрямовану на розвиток вмінь ПОММК. Розробляючи 

методику навчання ПОММК майбутніх фахівців у галузі знань «Механічна 
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інженерія», у нашому дослідженні використовуємо один із видів ІКТ – 

технологію подкастингу.  

Питанню використання технології подкастингу в навчальних цілях 

присвячено низку досліджень. Так, О.Ю. Малушко (Малушко, 2013) вважає 

перспективним формувати іншомовну аудитивну компетентність магістрантів 

лінгвістики з допомогою подкастів, П.В. Сисоєв (Сысоев, 2014) пропонує 

розвивати уміння говоріння та аудіювання на їхній основі, І.О. Євстигнєєва 

(Евстигнеева, 2013) використовує подкасти з метою розвитку дискурсивних 

умінь студентів, Н.Г. Протазанова (Протазанова, 2011) пропонує навчати 

монологічного мовлення (ММ) студентів філологічних спеціальностей на 

основі сервісу подкастів. Зарубіжні автори П. Тревіс та Ф. Джозеф (Travis, 

Joseph, 2009) аналізують ефективність використання подкастів у розвитку 

іншомовних умінь усного мовлення, К. Квадор пропонує формувати 

іншомовну комунікативну компетентність у писемному мовленні із 

залученням подкастів (Qaddour, 2017), Г. Кавалянські та Л. Анусі 

(Kavaliauskienė, Anusienė, 2009) підкреслюють потенціал технології 

подкастингу в розвитку аудитивних умінь. 

Таким чином, актуальність нашого дисертаційного дослідження 

зумовлюється: 

- підвищеними вимогами до рівня володіння майбутніми спеціалістами 

у галузі знань «Механічна інженерія» англійським ПОММ, зокрема ПОММК; 

- необхідністю ефективного навчання ПОММК в умовах недостатньої 

кількості аудиторних годин, що виділяються на освоєння ІМ у ЗВО технічного 

профілю, за рахунок використання сучасних технологій навчання, зокрема 

технології подкастингу; 

- недостатністю розроблення питання навчання ПОММК майбутніх 

інженерів-механіків із використанням технології подкастингу, яке б сприяло 

підвищенню ефективності аудиторної та самостійної позааудиторної роботи 

студентів. 
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Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми «Дослідження 

взаємодії одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий, методичний та літературознавчий 

аспекти» (Державний реєстраційний № 0III U 006668), що розробляється 

кафедрою теорії, практики та перекладу англійської мови на факультеті 

лінгвістики Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затвердженою вченою радою 

факультету лінгвістики (протокол №7 від 12.12.2013 р.). Тему дисертації 

затверджено міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №6 від 29.09.2015 р.) 

та Вченою радою Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол №6 від 

30.06.2015 р.). 

Об’єктом дослідження є процес навчання англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків у 

технічному закладі вищої освіти. 

Предметом дослідження постала методика навчання англійського 

професійно орієнтованого монологу-міркування студентів 4 курсу – майбутніх 

спеціалістів у галузі знань «Механічна інженерія» з використанням технології 

подкастингу. 

Мета дослідження полягає у розробці науково обґрунтованої методики 

навчання англійського професійно орієнтованого монологу-міркування 

майбутніх інженерів-механіків та перевірці її ефективності шляхом 

проведення експериментального навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) проаналізувати сучасний стан навчання англійського ПОММ в 

технічних ЗВО України з погляду української та зарубіжної лінгводидактики; 

2) визначити підходи, принципи та зміст навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК; 
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3) обґрунтувати критерії та здійснити добір навчального матеріалу для 

навчання фахівців у галузі знань «Механічна інженерія» англійського 

ПОММК; 

4) розробити підсистему вправ для навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК із використанням технології подкастингу;  

5) створити модель навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського ПОММК; 

6) здійснити експериментальну перевірку ефективності методики та 

укласти методичні рекомендації щодо організації навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського ПОММК. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що навчання майбутніх фахівців 

у галузі знань «Механічна інженерія» ПОММК буде ефективним за умови 

використання підсистеми вправ, розробленої на основі попередньо відібраних 

та упорядкованих навчальних матеріалів, та технології подкастингу. 

У процесі вирішення завдань дисертації було використано такі методи 

дослідження: теоретичні методи: аналіз, узагальнення і систематизація 

існуючого психологічного, лінгвістичного та методичного надбання з 

проблеми дослідження, а також існуючої нормативної бази з навчання ІМ у 

технічних ЗВО України з метою обґрунтування теоретичних засад навчання 

майбутніх інженерів-механіків англійського ПОММК; емпіричні методи: 

педагогічне спостереження за процесом навчання студентів, анкетування 

фахівців, викладачів та студентів, експериментальне навчання на основі 

розробленої підсистеми вправ з метою перевірки ефективності запропонованої 

методики навчання із використанням технології подкастингу; проведення 

зрізів з метою визначення рівня розвитку вмінь ПОММК, обробка та аналіз 

отриманих у ході експерименту даних; статистичні методи: опрацювання 

експериментальних даних методами математичної статистики (статистичний 

критерій φ* – кутове перетворення Фішера та t-критерій Стьюдента), а також 

здійснення кількісної оцінки даних у поєднанні з якісним аналізом з метою 

встановлення валідності експерименту.  
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Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК буде ефективним 

за умови використання створеної підсистеми вправ, що містить три групи 

вправ, кожна з яких складається із певних підгруп, та розробляється з 

урахуванням навчальних тем, які відображають зміст навчання, визначених та 

систематизованих навичок та умінь ПОММК. Група вправ 1 – для 

вдосконалення мовленнєвих навичок складається з двох підгруп вправ: для 

вдосконалення лексичних навичок; для вдосконалення граматичних навичок. 

Група вправ 2 – для розвитку вмінь ПОММК містить чотири підгрупи вправ: 

на розвиток умінь коректної композиційної побудови висловлювання; на 

смисловий аналіз сприйнятого подкаста; на стислу та детальну передачу 

змісту сприйнятого подкаста; на розвиток умінь продукувати власний 

ПОММК у межах самостійної позааудиторної роботи на основі критичного 

аналізу одержаної з подкаста інформації з подальшим розміщенням на сервісі 

подкастів. Група вправ 3 – для вдосконалення вмінь продукувати ПОММК за 

результатами вирішення проблемного завдання охоплює дві підгрупи вправ: на 

знаходження, аналіз, вилучення, узагальнення, письмову фіксацію інформації 

в процесі пошуку вирішення наявної проблеми, вправи на представлення 

монологічного висловлювання (монологу-міркування) в ситуаціях 

професійної діяльності з подальшим обговоренням; на вдосконалення вмінь 

продукувати власний ПОММК за результатами вирішення проблемного 

завдання у межах самостійної позааудиторної роботи з подальшим 

розміщенням на сервісі подкастів. 

2. Впровадження у навчальний процес авторського сервісу подкастів, 

створеного та організованого на навчальній платформі Canvas в мережі 

Інтернет, сприяє ефективному розвитку вмінь ПОММК завдяки притаманним 

йому методичним можливостям: 1) налаштування навчального середовища з 

урахуванням власних індивідуальних потреб; 2) багаторазового сприймання 

розміщених на сервісі англомовних автентичних подкастів; 3) публікації на 

сервісі навчальних подкастів за результатами виконання проблемних завдань; 
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4) організації обговорень дискусійних питань на форумі; 5) постійної 

асинхронної комунікації з викладачем для отримання консультації чи 

зворотного зв’язку завдяки інтегрованій функції сповіщення; 6) у будь-який 

час відслідковувати аналітику успішності власного процесу навчання; 

7) сприяння організації асинхронного самостійного навчання завдяки 

сумісності з великою кількістю мобільних пристроїв та низкою операційних 

систем (iPad, iPhone, Android).  

3. Ефективність навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

підвищується шляхом організації навчального процесу відповідно до моделі 

навчання, яка визначає особливості організації роботи студентів із 

використанням сервісу подкастів та реалізується на рецептивному етапі, який 

охоплює: 1) надання викладачем детальної інструкції щодо реєстрації на 

сервісі, створення особистої зони користувача, пояснення вимог до 

навчальних подкастів та критерії їх оцінювання; 2) виконання вправ на 

вдосконалення лексичних та граматичних навичок; на рецептивно-

репродуктивному етапі, що передбачає: 1) виконання вправ на розвиток умінь 

коректної композиційної побудови висловлювання, смисловий аналіз 

подкаста, стислу та детальну передачу змісту подкаста; 2) виконання вправ на 

розвиток умінь продукування ПОММК на основі критичного аналізу 

одержаної з подкаста інформації, запис ПОММК за допомогою програми 

аудіозапису, редагування та розміщення на сервісі подкастів остаточного 

варіанта навчального подкаста; на продуктивному етапі, що охоплює: 

1) вдосконалення вмінь продукування ПОММК шляхом вирішення 

проблемного завдання у межах аудиторної роботи під керівництвом 

викладача, представлення результатів у вигляді ПОММК у ситуації 

професійної діяльності з подальшим обговоренням в робочих групах; 

2) вдосконалення вмінь продукування ПОММК шляхом виконання 

проблемного завдання у межах самостійної позааудиторної роботи студентів, 

знаходження вирішення проблеми, представлення результатів вирішення у 
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вигляді ПОММК, запис, редагування та публікація на сервісі навчального 

подкаста. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично 

обгрунтовано і розроблено методику навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського ПОММК з використанням технології подкастингу. У ході 

дослідження було удосконалено підходи до визначення: принципів навчання 

майбутніх інженерів-механіків англійського ПОММК та шляхів їхньої 

реалізації; критеріїв добору навчального матеріалу; критеріїв оцінювання 

продукованих студентами ПОММК. Подальшого розвитку набула 

методологія застосування технології подкастингу для навчання англійського 

ПОММК. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні 

критеріїв добору навчальних матеріалів; доборі автентичних англомовних 

подкастів з ресурсів мережі Інтернет (200 подкастів із близько 

1000 проаналізованих одиниць); розробленні підсистеми вправ для навчання 

майбутніх інженерів-механіків англійського ПОММК з використанням 

технології подкастингу; з’ясуванні основних методичних можливостей 

сервісу подкастів, які сприяють реалізації ефективого навчання ПОММК; 

створенні авторського сервісу подкастів на навчальній платформі Canvas та 

розміщенні на ній відібраних автентичних подкастів та завдань до них; 

розробці моделі навчання майбутніх фахівців у галузі знань «Механічна 

інженерія» англійського ПОММК; укладанні методичних рекомендацій щодо 

впровадження у навчальний процес методики навчання майбутніх інженерів-

механіків англійського ПОММК.  

Експериментальна база дослідження. Експериментальна перевірка 

розробленої методики відбувалася на базі Механіко-машинобудівного 

інституту Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у вересні – грудні 2018-2019 

навчального року (7 семестр). У методичному експерименті взяли участь три 

експериментальні групи, загальною кількістю 34 студенти.  
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Розроблену методику впроваджено у Дніпровському державному 

технічному університеті (протокол № 8 засідання кафедри перекладу від 

06.09.2019 р.), Державному університеті «Житомирська політехніка» 

(протокол № 1 засідання кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики від 

30.01.2020 р.), Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного (протокол № 5 засідання кафедри іноземних мов від 

19.12.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Взаємодія одиниць мови й мовлення: 

комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (м. Київ, НТУУ «КПІ», 28 березня 2014 р.); «Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, НТУУ «КПІ», 17 квітня 

2014 р.); «Взаємодія одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, 

соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти» (м. Київ: НТУУ 

«КПІ», 28 квітня 2015 р.); «Проблеми міжкультурного спілкування в епоху 

глобалізації» (м. Чернігів, ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 5-15 жовтня, 2015 р.); 

«Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології» 

(м. Київ: НТУУ «КПІ», 30 жовтня 2015 р.); «Новітні освітні технології: 

міжнародний досвід» (м. Київ: НТУУ «КПІ», 21 січня 2016 р.); «Взаємодія 

одиниць мови й мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, 

перекладознавчий і методичний аспекти» (м. Київ: НТУУ «КПІ», 22 квітня 

2016 р.); «Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації» (м. Чернігів, 

ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 28-29 жовтня 2016 р.); «Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (м. Київ, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 28 лютого 2017 р.); «Взаємодія одиниць мови і мовлення: 

комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 20 квітня 2017 р.); 

«Проблеми мовної освіти в епоху глобалізації» (м. Чернігів, ЧНПУ 

ім. Т.Г. Шевченка, 6-7 жовтня 2017 р.); «Мови професійної комунікації: 



29 
 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти» (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 28 лютого 2018 р.); 

«Мовна освіта та виклики глобалізації» (м. Чернігів, Національний 

університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 5-6 жовтня, 2018 р.); 

«Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти» (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

25 квітня 2019 р.); «Science without boundaries development in 21st century – 

2019» (м. Будапешт, Угорщина, 31 серпня 2019) та всеукраїнській конференції 

«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 

2 квітня 2014 р.). 

Публікації. Результати дослідження викладено у чотирнадцяти статтях 

автора, з них дванадцять опубліковано у фахових виданнях України, одна 

стаття – у виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних 

баз, одна стаття – в зарубіжному виданні.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 11 додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 310 сторінок. Кількість таблиць – 28, кількість 

рисунків – 30. Додатки викладено на 63 сторінках. Список використаних 

джерел представлено на 32 сторінках та налічує 310 позицій, з них 64 –

іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ  

ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО 

ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГУ-МІРКУВАННЯ 

1.1. Сучасний стан навчання англійського професійно орієнтованого 

монологічного мовлення в технічних закладах вищої освіти України 

Оволодіння ІМ як засобом спілкування набуло останнім часом 

неабиякого значення, що обумовлюється низкою причин. Насамперед, це 

пов’язано з інтеграцією вищої освіти України до Болонського процесу, тобто 

долученням країни до процесу створення спільної зони європейської вищої 

освіти з метою підвищення якості освітніх послуг, сприяння співпраці 

європейських університетів, підвищення конкурентоспроможності ринку 

праці. З огляду на це, у всіх ЗВО України було впроваджено кредитно-

трансферну систему ECTS (European Credit Transfer System), що являє собою 

обґрунтований та досить ефективний механізм співставлення кількісних вимог 

до рівня та змісту підготовки студентів. Реальні та потенційні переваги цієї 

системи охоплюють аспекти організації та змісту навчання, зокрема, 

передбачають розвиток академічної мобільності, основним завданням якої є 

забезпечення інтеграції студента як особистості у міжнародний освітянський 

простір. За таких умов, стає очевидним, що від якості навчання ІМ залежить 

ефективність процесів інтеграції та адаптації студентів в іноземних ЗВО. 

Актуальність знання ІМ продиктоване також і міжнародним співробітництвом 

ЗВО, зокрема: участю у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного обміну; проходженням навчальної чи виробничої практики; 

проведенням спільних наукових досліджень; організацією міжнародних 

конференцій, симпозіумів, конгресів; спільною видавничою діяльністю; 

створенням спільних освітніх і наукових програм з іноземними ЗВО (закон 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).  
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Варто також відзначити орієнтацію України на налагодження глобальної 

системи відносин у сучасному суспільстві за рахунок розширення 

міжнародних контактів в галузі економіки, науки та техніки, налагодження 

виробничих та комерційних відносин із зарубіжними партнерами, участі в 

науково-технічних виставках, конференціях та економічних форумах. 

Окреслене свідчить про нагальну потребу суспільства у фахівцях технічного 

профілю, здатних демонструвати високий рівень володіння ІМ, забезпечуючи, 

таким чином, досягнення максимально ефективної комунікації у сфері 

професійної діяльності. 

Про визнання необхідності вивчення англійської мови свідчать також й 

результати опитування, проведеного Британською Радою та Міністерством 

освіти і науки України серед студентів технічних спеціальностей (Болайто, 

Вест, 2017, с. 52), які наголосили, зокрема, на важливості її використання у 

майбутній професійній діяльності, для продовження навчання в університетах 

інших країн, здійснення подорожей за кордон, тощо. У той самий час, рівень 

володіння англійською мовою в Україні є доволі низьким. Так, у 2016 році 

відповідно до рейтингу English Proficiency Index (EPI), Україна посіла 41 місце 

серед 72 країн, які брали участь у дослідженні (Болайто, Вест, 2017, с. 33).  

Власне, тривалий час навчання англійської мови професійного 

спрямування пов’язувалося лише з вивченням лексичних та граматичних 

аспектів мови, читанням та перекладом літератури з фаху, тобто, 

орієнтувалося на підготовку фахівця, який працює в основному з друкованими 

джерелами інформації. Урахування ж потреб сучасності призвело до 

радикальних змін у визначенні пріоритетів: навчання на даний час має 

орієнтуватися на певну сферу спілкування. При цьому, спілкування не є 

самоціллю, воно виступає засобом вирішення певних професійних задач: 

прийняття виробничих рішень, пошуку виходу зі складних ситуацій, 

налагодження контактів з діловими партнерами (Доможирова, 2002, с. 12-14). 

Успішне формування іншомовної комунікативної компетентності 

майбутнього фахівця є одним із найбільш актуальних завдань, реалізацію 
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якого покликана забезпечити сучасна система вищої освіти України. «Реалії 

XXI століття змушують суспільство усвідомити необхідність забезпечити 

полілінгвальну основу підготовки спеціалістів нового покоління – здатних 

вільно спілкуватися у своїх «інтеркультурах», конструктивно взаємодіяти та 

співпрацювати з іноземними колегами» (Яроцкая, 2016, с. 7). 

Серед провідних завдань технічного ЗВО, чільне місце посідає розвиток 

у майбутніх інженерів-механіків умінь англійського ПОММ. Це зумовлено 

специфікою професійної діяльності інженера-механіка як сучасного 

технічного фахівця, для якого необхідно застосовувати прикладні знання із 

конструювання, проектування, моделювання, експлуатації машин, апаратів та 

технічного обладнання під час участі в ділових переговорах, виробничих 

нарадах з іноземними партнерами, презентаціях продукції на міжнародних 

виставках.  

Низка дослідників у своїх роботах значний фокус уваги приділяють 

навчанню ПОММ. Так, О.Б. Тарнопольський та С.П. Кожушко відзначають 

першочергову необхідність фахівців звертатися до різних видів ММ, адже 

спілкування з професійної тематики диктує потребу представляти свою 

продукцію, робити презентації та доповіді, переконувати співрозмовників 

(Тарнопольский, Кожушко, 2004). Поділяє цю точку зору низка дослідників. 

За словами П.О. Сидоренко, одним із основних напрямів у навчанні 

англійської мови студентів технічних спеціальностей має бути розвиток умінь 

будувати самостійні мовленнєві твори, що мають науковий характер, у 

ситуаціях професійно орієнтованого спілкування (Сидоренко, 2003, с. 33). 

Дослідниця зауважує, що саме монологічне висловлювання є основою будь-

якої доповіді чи публічного виступу в сфері професійного спілкування 

(Сидоренко, 2003, с. 27). В.В. Тарасенко стверджує, що провідне місце в 

науковому стилі відводиться монологічному мовленню (Тарасенко, 2008). У 

сфері професійної діяльності ММ вважається більш поширеною формою 

спілкування (Петранговська, 2005) і, при цьому, більш складною порівняно з 

діалогічним мовленням (Леонтьев, 1969). 
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Результати анкетування, проведеного серед студентів 4 курсу Механіко-

машинобудівного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», дали змогу 

виявити той факт, що 94% студентів (32 особи) вважають ММ складним, однак 

найбільш затребуваним, на їх погляд, видом діяльності у їхній майбутній 

професії (Додаток В). Опитування, проведене серед студентів провідних 

технічних ЗВО України, показало, що заняття на розвиток умінь усного 

мовлення вважаються студентами більш корисними порівняно із заняттями на 

розвиток інших видів мовленнєвої діяльності (Болайто, Вест, 2017, с. 39-41).  

З метою вивчення сучасного стану навчання ПОММ, було 

проаналізовано ОПП майбутніх спеціалістів у галузі знань 13 «Механічна 

інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве 

машинобудування», навчальні плани та робочі програми з англійської мови 

для професійно орієнтованого спілкування (4 рік навчання) таких провідних 

ЗВО України, як Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет 

«Львівська політехніка», Житомирський державний технологічний 

університет, Запорізький національний технічний університет, Вінницький 

національний технічний університет, Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка. За означеними спеціальностями в Україні 

ведуть підготовку більш ніж тридцять ЗВО.  

Огляд програм показав, що всі вони розроблені з урахуванням вимог 

державних освітніх нормативно-правових документів, зокрема Програми з 

англійської мови для професійного спілкування (Міністерство освіти і науки 

України, 2005) та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(Common European framework of reference for languages: learning, teaching, 

assessment, 2018), і визначають рівень володіння ІМ бакалаврів інженерних 

спеціальностей як B2+, що передбачає розвиток таких основних умінь ММ:  
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- давати чіткі, детальні описи та презентації щодо широкого кола тем 

професійного спрямування, викладаючи та аргументуючи думки/погляди з 

додатковими положеннями та відповідними прикладами; 

- продукувати монологічне мовлення, правильно й ефективно 

використовуючи мовний матеріал (лексичний, граматичний), комбінуючи і 

варіюючи його за формою та змістом, використовуючи широке коло 

фахових тем; 

- публічно висловлюватись з таким ступенем точності, швидкості та 

спонтанності, що не спричиняє утруднень або незручностей слухачеві; 

- висловлюватися чітко та об’ємно, викладаючи і підтримуючи власну 

точку зору, наводячи додаткові аргументи та відповідні приклади, будувати 

ланцюжок міркувань, пояснювати точку зору на основні положення теми, 

наводячи різні аргументи «за» і «проти». 

Кількість годин, що припадає на засвоєння англійської мови відповідно 

до робочих програм на 4 курсі означених спеціальностей, складає 2 години на 

тиждень. Згідно з ОПП, загальна кількість годин, яка виділяється на 

оволодіння ІМ для студентів бакалаврату за весь період навчання, становить 

216 аудиторних годин.  

З’ясуємо, чи можна вважати цю кількість годин достатньою для 

досягнення бажаного рівня навченості. Відповідно до існуючих нормативних 

документів, бажаний рівень знань з ІМ для вступу до ЗВО технічного профілю 

визначається як B1 (Державний стандарт базової та повної середньої освіти, 

2011), у той час як мінімально прийнятий вихідний рівень володіння ІМ для 

бакалаврів інженерних спеціальностей – B2+ (Міністерство освіти і науки 

України, 2005, с. 2). За таких умов для вивчення англійської мови 

професійного спрямування 200 год (приблизно 260 аудиторних годин) 

вважається достатнім (Міністерство освіти і науки України, 2005, с. 2). Однак, 

результати дослідження, проведеного Британською Радою та Міністерством 

освіти і науки України свідчать, що рівень володіння англійською мовою 

більшості студентів інженерних спеціальностей на момент вступу до ЗВО 
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України (за результатами опитування університетських викладачів) є низьким 

та не сягає рекомендованого рівня B1. У той самий час, верифікувати реальний 

рівень володіння англійською мовою вступника, на жаль, не видається 

можливим, оскільки результати випускних іспитів в Україні не оцінюються за 

шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Болайто, Вест, 

2017, с. 53).  

Низький вхідний рівень володіння ІМ студентами інженерних 

спеціальностей опосередковано підтверджується й тим, що всі ЗВО України 

немовного профілю сьогодення навчають ІМ професійного спрямування за 

схемою, яка спрямована на формування у студентів спочатку комунікативної 

компетентності у загальній англійській мові, а вже потім, починаючи з 

другого, чи навіть третього курсу, – професійної іншомовної комунікативної 

компетентності за рахунок іншомовної спеціалізації. Саме у такий спосіб 

студенти, які вступили до ЗВО технічного профілю, так і не досягнувши рівня 

B1 у володінні загальновживаною ІМ отримують змогу надолужити 

прогалини шкільного мовного курсу (Корнєва, 2018, с. 26-27).  

Оскільки реальний вхідний рівень володіння ІМ є низьким, то, 

відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування 

(Міністерство освіти і науки України, 2005, с. 2), для досягнення рівня B2+ з 

нижчих рівнів (А1/А2) необхідно виділяти близько 400-600 годин (приблизно 

530-800 аудиторних годин). Зазначене підтверджується й даними Інституту 

Вивчення Іноземних Мов (Foreign Service Institute): на оволодіння 

європейських мов на комунікативно достатньому рівні мінімальний 

необхідний обсяг повинен складати 720 годин аудиторних занять (Вінічук, 

2011, с. 65).  

Таким чином, 216 аудиторних годин (із них близько 36 годин припадає 

на 4 курс), що виділяється на освоєння ІМ у відповідності до ОПП та робочих 

навчальних програм з ІМ для студентів бакалаврату інженерних 

спеціальностей, вважаємо недостатнім. Сказане знаходить підтримку й серед 

викладачів провідних технічних університетів України, які, спираючись на 
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власний досвід, відзначають суттєву нестачу кількості навчальних годин для 

якісного навчання (Болайто, Вест, 2017, с. 100-101). 

З метою визначення достатності рівня уваги, що приділяється розвитку 

умінь іншомовного професійно спрямованого ММ, нами також було 

проведено аналіз базових навчальних посібників, які використовуються для 

навчання студентів – майбутніх інженерів-механіків 4 курсу технічних ЗВО 

України. При цьому, ми спиралися на визначені нами критерії аналізу та 

оцінювання підручників, а саме критерії:  

- наявності теоретичної інформації ознайомчого характеру щодо 

структурно-композиційних особливостей побудови монологічного 

висловлювання; 

- наявності навчальних матеріалів, що забезпечують формування 

іншомовної комунікативної компетентності у монологічному мовленні, 

виступаючи, у той самий час, взірцем продукованого студентами 

монологічного висловлювання; 

- наявності вправ і завдань на розвиток умінь продукувати монологічне 

висловлювання різних функціональних типів; 

- наявності природних та штучних опор, що сприяють продукуванню 

монологічного мовлення; 

- ситуативної співвіднесеності, тобто вказівка на ту чи іншу ситуацію, 

притаманну майбутній професійній діяльності інженера-механіка, у ході якої 

здійснюється продукування власного монологічного висловлювання. 

Провідним посібником для навчання студентів ІМ окресленої 

спеціальності є посібник Technical English 4 (Coursebook) видавництва Pearson 

Education Limited автором якого є Д. Бонамі (D. Bonamy). Даний підручник 

складається з дванадцяти розділів (юнітів), організованих за тематичним 

принципом, та побудованих за схожою структурою: у межах кожного юніту 

представлено вправи для розвитку вмінь читання, слухання, письма та 

говоріння. Така організація юнітів є значною перевагою означеного 

навчального підручника, адже свідчить про врахування під час його розробки 
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одного із основних принципів навчання – принципу взаємопов’язаного 

навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. 

Певна увага приділяється також формуванню лексичних та граматичних 

навичок, про що свідчать представлені у підручнику вправи на підстановку, 

з’єднання, підбір синонімів, відповідників та еквівалентів; вправи на 

розпізнавання, диференціацію граматичного явища, трансформацію, відповіді 

на запитання, самостійне вживання структури в писемному та усному 

мовленні. Пояснення граматичного матеріалу наводиться окремо в кінці 

підручника у секції Language Summary, однак, на жаль, не демонструє активне 

залучення зорової наочності, що, з нашої точки зору, може ускладнювати 

процес сприйняття. 

Варто також відзначити такий позитивний момент підручника, як 

спрямованість на опанування основ професійного спілкування з урахуванням 

культурної специфіки англомовного наукового дискурсу: у кожному із юнітів 

представлено вправи на формування компетентності у діалогічному та 

монологічному мовленні. Проте, слід зазначити, що кількість вправ на 

розвиток умінь діалогічного мовлення превалює у порівнянні з вправами на 

розвиток умінь ММ. Так, активно представлені вправи на парне, групове 

обговорення поданих тверджень, запитань, обмін думками з приводу 

зображених схем, графіків, таблиць тощо. Значно менше знаходимо вправ для 

розвитку ММ, водночас, в основному вони представлені вправами, що 

передбачають відповіді на запитання, опис графіків, презентацію знайденої на 

задану тему інформації, написання та представлення власної інструкції, 

керівництва з експлуатації, створення та обговорення власної діаграми тощо. 

Означене свідчить про переважну орієнтацію посібника на розвиток умінь 

будувати такий функціональний тип монологічного висловлювання, як 

монолог-опис (подекуди з елементами пояснення), та, відповідно, недостатній 

фокус уваги із розвитку інших функціональних типів монологу.  

Крім того, представлені у підручнику вправи, на нашу думку, не повною 

мірою забезпечують необхідний рівень володіння майбутніх інженерів-
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механіків ММ через відсутність безпосередньої кореляції із контентом 

майбутньої спеціальності. Запропоновані у посібнику тематичні модулі 

сприяють набуттю студентами загальних знань і уявлень про мову науки, але 

не сприяють повною мірою отриманню знань, необхідних для подальшого 

використання в реальних ситуаціях майбутньої професійної діяльності 

інженера-механіка. 

На увагу заслуговує підручник Professional English in Use. Engineering 

автором якого є М. Іботсон (M. Ibbotson), видавництва Великої Британії 

Cambridge University Press. Даний посібник призначений для інженерів та 

студентів інженерних спеціальностей. В його основу покладено тематичний 

принцип: він містить сорок п’ять юнітів, об’єднаних у дев’ять тем. Значення 

ключових слів та термінології розкривається у контексті, більшість розділів 

містять ілюстративний матеріал (схеми, графіки, таблиці). Ще одним 

позитивним моментом є наявність пояснень до слів, які мають різні значення 

в мові науки та в мові щоденного вжитку. До переваг означеного посібника 

варто також віднести використання автентичних текстів, які є доволі 

актуальними та інформативними, а також наявність різноманітних за 

структурою вправ на засвоєння та закріплення вивченої фахової лексики. 

Спостерігається позитивна тенденція використання вправ, спрямованих 

на розвиток навичок усного та / чи писемного мовлення: наприкінці кожного 

розділу наявна секція під назвою Over to you. Натомість, слід зазначити, що 

дана секція призначена для розвитку одного зі згаданих вище видів 

мовленнєвої діяльності (на вибір) і не є конкретно спрямованою на розвиток 

умінь ММ. Крім того, ця секція містить обмежену кількість запитань, на які 

часто можна дати односкладову відповідь, відсутні опори, що, на нашу думку, 

може ускладнити завдання навчання продуктивних видів мовленнєвої 

діяльності. У той самий час доцільно зауважити, що навчання ПОММ 

потребує наявності спеціально розробленої підсистеми вправ із притаманною 

їй циклічністю та концентричністю, здатної сприяти формуванню іншомовної 
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комунікативної компетентності у ММ, що, на жаль, не представлено у 

названому підручникові.  

Підручник Cambridge English for Job-hunting, автором якого є К. Даунс 

(C. Downes), видавництва Cambridge University Press, має на меті формування 

навичок та розвиток умінь, необхідних для отримання студентами бажаної 

роботи у майбутньому. Підручник містить шість незалежних один від одного 

юнітів, присвячених питанням дослідження ринку праці, підготовці та 

написанню резюме, мотиваційного листа, проходження співбесіди, 

обговорення умов працевлаштування. Суттєвим є наявність автентичних 

друкованих матеріалів у якості зразків для написання власного резюме чи 

листа, а також автентичних аудіозаписів, що демонструють ситуації співбесіди 

з метою отримання роботи.  

Характеризуючи підручник з точки зору спрямованості на навчання 

ПОММ, варто сказати, що розвиток умінь ПОММ не є одним із пріоритетних 

завдань, про що свідчить незначний відсоток відповідних вправ у підручнику. 

Акцент у представлених вправах робиться на використанні ММ у ситуації 

співбесіди, що, переважно, знаходить вияв у необхідності надання відповідей 

на подані запитання. 

Підручник Cambridge English for scientists автора Т. Армер (T. Armer), 

видавництва Cambridge University Press орієнтований на науковців з широким 

спектром наукових інтересів, структурно складається з десяти розділів та 

покликаний сприяти формуванню лінгвістичної (набуття теоретичних знань 

про мову, що вивчається), мовленнєвої (використання системи мови на 

практиці), комунікативної (застосування мови в залежності від ситуації 

спілкування, вміння правильної мовленнєвої поведінки) компетентностей 

мовної особистості. Варто відзначити існування взаємозв’язку чотирьох видів 

мовленнєвої діяльності (говоріння, письма, читання, аудіювання) та плавний 

перехід від одного до іншого, який притаманний структурі комплексу вправ. 

Великою перевагою посібника є використання вправ на розвиток вмінь 

сприйняття інформації на слух. Наявні комунікативно-орієнтовані завдання, 
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що мають на меті практичне використання мови. Зокрема, спостерігається 

позитивна тенденція до навчання ММ на основі почутого аудіотексту з 

урахуванням певних ситуацій спілкування (ділова зустріч, пояснення стратегії 

підготовки та проведення експерименту, опис фізичних та хімічних 

властивостей матеріалу з поясненням особливостей їх застосування, 

передбачення перебігу експерименту тощо). 

Однак, кількість вправ з метою розвитку умінь ММ є суттєво 

обмеженою у порівнянні, наприклад, із кількістю вправ на розвиток умінь 

писемного мовлення. Тематична спрямованість юнітів та представлені у 

підручнику ситуації є загальнонауковими та не передають повною мірою 

специфіку майбутньої професійної діяльності фахівців у галузі знань 

«Механічна інженерія».  

Таким чином, проведений аналіз показав, що навчання англійської мови 

професійного спрямування здійснюється переважно за міжнародними 

підручниками, які, на жаль, повною мірою не враховують специфіку 

майбутньої професійної діяльності інженерів-механіків. У той самий час, 

навчальні програми з ІМ усіх ЗВО України технічного профілю передбачають 

оволодіння студентами саме мовою спеціальності, що опановується (Корнєва, 

2018, с. 26). Також, недоліками розглянутих вище посібників, з точки зору 

навчання ПОММ, можна вважати часткову або ж повну відсутність зразків 

висловлювань у монологічній формі, які б слугували взірцем для побудови 

студентами власних висловлювань, вправ на визначення функціонального 

типу монологу з притаманними йому особливостями, вправ на аналіз 

структурно-композиційних елементів монологічного висловлювання. 

Нетиповими є також вправи, націлені на розвиток у студентів умінь ММ за 

результатами вирішення завдань проблемного характеру, які передбачають не 

лише пошук, вилучення та опис доречної інформації, а, зокрема, її 

інтерпретацію, пояснення, надання критичної оцінки, висловлення власної 

точки зору, пропозицію власних шляхів вирішення проблеми з подальшою 

аргументацію у формі монологічного висловлювання.  
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У ході нашого дослідження 19 вересня 2018 року було проведено 

опитування серед викладачів кафедри англійської мови технічного 

спрямування №2 Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (загальною кількістю 

40 респондентів) з метою виявлення стану навчання ПОММ студентів 

інженерних спеціальностей та необхідності розробки і впровадження нових 

методик навчання ПОММ (Додаток А). Аналіз опитування виявив, що за 

словами 80% викладачів (32 особи) рівень володіння англійською мовою (у 

тому числі монологічним мовленням) студентів на момент вступу до ЗВО не 

сягає рекомендованого рівня B1. Найважчим видом мовленнєвої діяльності 

для студентів, на думку викладачів, є: говоріння (92,5% респондентів – 

37 осіб), аудіювання (80% респондентів – 32 особи), письмо (65% 

респондентів – 26 осіб) та читання (35% респондентів – 14 осіб). При цьому, 

60% викладачів (24 особи) вважають розвиток умінь усного, зокрема 

монологічного, мовлення «дуже важливою», 40% викладачів (16 осіб) – 

«важливою» передумовою реалізації потенціалу фахівця у його майбутній 

професійній діяльності. Оцінюючи уміння студентів продукувати різні типи 

монологічного мовлення, 82,5% викладачів (33 особи) відзначають найбільшу 

складність при побудові монологу-міркування, 47,5% викладачів (19 осіб) – 

при побудові монологу-опису та 32,5% викладачів (13 осіб) – при побудові 

монологу-розповіді. На запитання стосовно того, який відсоток часу доцільно 

відводити на розвиток умінь професійно орієнтованого монологічного 

мовлення на кожному занятті з англійської мови на старшому етапі навчання, 

15% викладачів (6 осіб) надали відповідь – 40% часу, 62,5% викладачів 

(25 осіб) – 30% часу та 22,5% викладачів (9 осіб) вважають за доцільне 

відводити 20% часу. Оцінюючи підручники з англійської мови, 60% 

викладачів (24 особи) відзначили наявність недостатньої кількості вправ на 

розвиток умінь професійно орієнтованого монологічного мовлення, 40% 

викладачів (16 осіб) зазначили, що у підручнику надано оптимальну кількість 
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вправ. Переважна більшість респондентів (87,5% опитаних – 35 осіб) 

констатує проблему нестачі аудиторних годин для якісного навчання 

іноземної мови. Більшість опитаних (85% – 34 особи) указують на існування 

необхідності підвищення ефективності навчання усного, в тому числі 

монологічного, мовлення за рахунок розробки та впровадження новітніх 

методик. Серед засобів, використання яких дозволяє підвищити ефективність 

навчання монологічного мовлення на старших курсах, окрім підручника, 

92,5% викладачів (37 осіб) обрали відеозаписи, 87,5% викладачів (35 осіб) – 

аудіозаписи та 30% викладачів (12 осіб) – друковані тексти. Значна кількість 

респондентів (80% опитаних – 32 особи) відзначили, що, на їхній погляд, 

залучення сучасних Інтернет технологій, зокрема технології подкастингу, 

повною мірою сприятиме підвищенню ефективності навчання монологічного 

мовлення, в той час як 20% опитаних (8 осіб) обрали варіант 

«сприятиме частково». 

Опитування, проведене нами серед фахівців – інженерів-механіків таких 

підприємств України, як ТОВ «Прогрестех-Україна», ДП «Антонов», науково-

виробниче підприємство «Оріон» (Додаток Б), загальною кількістю 65 осіб, 

дало змогу виявити, що 92% опитаних фахівців (60 осіб) відзначають 

важливість знання англійської мови для успішного вирішення завдань їхньої 

професійної діяльності. У своїй професійній діяльності 20% респондентів 

(13 осіб) щоденно спілкуються із зарубіжними партнерами, у тому числі 

засобами Інтернет технологій, 48% опитаних (31 особа) – декілька разів на 

тиждень, 25% опитаних (16 осіб) – декілька разів на місяць, 8% опитаних 

(5 осіб) нечасто спілкуються із зарубіжними партнерами. Від усього часу 

англомовного професійного спілкування фахівців на усне англомовне 

спілкування припадає: близько 60-80% часу (52% респондентів – 34 особи), 

40-60% часу (32% респондентів – 21 особа), 20-40% часу (15% респондентів – 

10 осіб). Відповідаючи на запитання «Чи важливо для Вас, як для фахівця, 

демонструвати високий рівень розвитку умінь іншомовного монологічного 

мовлення?», 49% респондентів (32 особи) обрали варіант «важливо», 45% 
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респондентів (29 осіб) – «досить важливо», 6% респондентів (4 особи) – 

«неважливо». Більшість респондентів (52% опитаних – 34 особи) «часто», 

38,5% опитаних (25 осіб) – «інколи», 9% опитаних (6 осіб) – «дуже рідко» 

відчувають труднощі під час продукування монологічного висловлювання. 

Значна кількість респондентів (80% – 52 особи) відчувають труднощі в 

оформленні власного висловлювання засобами іноземної мови, 95% 

респондентів (62 особи) – труднощі у побудові цілісного, логічного, зв’язного, 

висловлювання, 75% респондентів (49 осіб) – труднощі аргументованого 

викладу власної точки зору стосовно вирішення нагальної проблеми 

професійного характеру, 57% респондентів (37 осіб) – труднощі у оформленні 

висловлювання, що містить елементи опису, характеристики, 49% 

респондентів (32 особи) – труднощі в оформленні висловлювання, що містить 

елементи розповіді. На запитання чи вважають фахівці кількість навчального 

часу, що виділяється на освоєння ІМ у технічному ЗВО України, достатньою 

для успішної взаємодії з іноземними партнерами у професійному середовищі, 

значна кількість опитаних (97% респондентів – 63 особи) надали негативну 

відповідь. У той самий час, 80% опитаних (52 особи) відзначили, що їм 

довелося підвищувати рівень володіння англійською мовою після завершення 

навчання в університеті (відвідування додаткових курсів з іноземної мови, 

заняття з репетитором, самостійне навчання). 

Опитування, проведене серед студентів 4 курсу Механіко-

машинобудівного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», загальною 

кількістю 34 респонденти (вересень 2019 року) (Додаток В), дало змогу 

виявити, що на думку 60% респондентів (20 осіб) знання іноземної мови є 

«дуже важливим» для успішної реалізації потенціалу майбутнього фахівця, 

38% респондентів (13 осіб) обрали варіант «досить важливим», 3% 

респондентів (1 особа) – «неважливим». Визначаючи власний рівень 

володіння англійською мовою, 26% респондентів (9 осіб) обрали варіант 

«високий», 33% респондентів (11 осіб) – «середній», 41% респондентів 
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(14 осіб) – «низький». Найбільш актуальним для майбутньої професійної 

діяльності фахівців, за словами 97% респондентів (33 особи) є уміння 

виступати з доповідями, презентаціями в ситуаціях професійної діяльності, 

91% респондентів (31 особа) відзначили пріоритетність розуміння 

іншомовного мовлення на слух, 85% респондентів (29 осіб) – уміння вести 

бесіди іноземною мовою та ведення ділового листування, 79% респондентів 

(27 осіб) – уміння читання, перекладу текстів професійної тематики. 

Результати опитування показали, що 9% респондентів (3 особи) визначають 

власний рівень умінь усного спілкування англійською мовою як «високий», 

65% респондентів (22 особи) – як «середній» 26% респондентів (9 осіб) – як 

«низький». На запитання «Чи відчуваєте Ви труднощі у побудові 

повноцінного усного висловлювання англійською мовою?», 12% респондентів 

(4 особи) обрали варіант «дуже часто», 82% респондентів (28 осіб) відповіли 

«так, часто», 6% респондентів (2 особи) зазначили варіант «нечасто». Надаючи 

відповідь на запитання «Які труднощі Ви відчуваєте під час продукування 

усного монологічного висловлювання на тему професії?», 100% респондентів 

(34 особи) відзначили труднощі в оформленні власного висловлювання 

засобами іноземної мови, 94% респондентів (32 особи) – труднощі у побудові 

цілісного, логічного, зв’язного, аргументованого висловлювання, 76,5% 

респондентів (26 осіб) – труднощі змістового характеру. Опитування дало 

змогу виявити, що кількість вправ на розвиток умінь усного професійно 

орієнтованого мовлення у наявних підручниках визначається респондентами 

як «достатньо, оптимальна» – 41% респондентів (14 осіб), «недостатня» – 59% 

респондентів (20 осіб).  

Отже, проведений аналіз сучасного стану навчання у технічних ЗВО 

України свідчить про необхідність розробки новітніх методик навчання 

ПОММ, які, враховуючи специфіку майбутньої професії інженерів-механіків, 

дозволили б в умовах обмеженої кількості навчальних годин підвищити 

ефективність навчального процесу за рахунок використання інноваційних 
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технологій навчання. Окреслене підтверджується й результатами дослідження 

Британської Ради та Міністерства освіти і науки України, з яких випливає, що: 

- у процесі навчання ІМ необхідно застосовувати сучасні методичні 

підходи, які передбачають взаємодію студентів, і таким чином підвищити 

продуктивність використання поточного навчального часу (Болайто, Вест, 

2017, с. 103); 

- не дивлячись на високу якість міжнародних підручників з англійської 

мови професійного спрямування, які переважно використовуються у ЗВО 

технічного профілю, усі вони розраховані на розвиток «загальних» умінь та не 

відображають специфіку конкретної спеціальності (Болайто, Вест, 2017, с. 64); 

- з метою викладання вузькоспеціалізованої англійської мови 

професійного спрямування викладачі користуються власними методичними 

матеріалами, розробка яких потребує застосування сучасних та різноманітних 

підходів (Болайто, Вест, 2017, с. 67); 

- для компенсації нестачі контактних годин необхідно розробляти 

стратегії розвитку серед студентів умінь навчатися автономно (Болайто, Вест, 

2017, с. 101). 

Наступним питанням, що вимагає розгляду у межах нашого 

дослідження, є здійснення вибору функціонально-смислового типу монологу 

для навчання ПОММ студентів.  

Визначаючи функціонально-смисловий тип монологу, ми керувалися 

думкою В.В. Черниш (Черниш, 2013, с. 339), яка визначає послідовність 

розвитку вмінь професійно орієнтованого монологічного мовлення: монолог-

повідомлення; монолог-розповідь; монолог-опис; монолог-міркування. 

Зауважуючи, що на кожному подальшому етапі навчання у ЗВО розвиток умінь 

створювати професійно орієнтоване монологічне висловлювання різних 

функціональних типів має поглиблюватися, вчена відносить розвиток умінь 

монологу-міркування на найвищий щабель навчання. Ми також керувалися 

результатами анкетування, проведеного серед фахівців (Додаток Б), згідно 

яких 88% опитаних (57 осіб) відзначили, що у їх висловлюванні з професійної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%20%D0%92$
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тематики здебільшого превалюють елементи аргументації, активне 

використання системи пов’язаних між собою доказів та міркувань під час 

вирішення нагальної проблеми професійного характеру. Саме тому, вважаємо 

за доцільне у нашому дисертаційному дослідженні розробити методику 

навчання, спрямовану на розвиток вмінь ПОММК. 

Під монологом-міркуванням розуміють такий тип ММ, який 

характеризується специфічними логічними відношеннями, та містить 

судження з приводу певних явищ, подій, положень, які порівнюються один з 

одним, групуються у логічній послідовності, супроводжуються особистісною 

оцінкою та перетікають у певний умовивід (Куимова, 2005, с. 33). Основною 

функцією монологу-міркування є реалізація наміру автора обґрунтувати 

правдивість чи хибність висловленого положення, переконавши реципієнта в 

логічності та достовірності отриманого висновку (Солодухин, 2000). 

Логічність, в свою чергу, знаходить вияв у послідовності, несуперечливості 

висловлювання, в його доказовості й аргументованості, побудові мовлення 

відповідно до законів логіки із збереженням відношень і зв'язків реальної 

дійсності. Першою умовою логічності мовлення є логічність мислення. Вона 

передбачає вміння дисциплінувати своє мислення, міркувати послідовно, 

спиратись на попередні етапи мислення, розвивати наступні, шукати джерела 

і причини явищ, висувати положення, вміння пояснювати, обґрунтовувати та 

аргументувати факти, вмотивовувати висновки, що є необхідними умовами 

логічності мовлення (Улумиев, 2003, с. 41). 

Звернемося до опису побудови монологу обраного типу. Характерною 

моделлю побудови класичного монологу-міркування є: теза – доказ 

(аргументація) – висновок (заключення, узагальнення) (Ножин, 1976). Вихідна 

теза формулюється на початку висловлювання з метою введення слухача в 

курс справи, ознайомлення його з нагальним фактом чи подією. Далі йде 

аргументація, яка знаходить прояв у переліку фактів, прикладів, доказів або ж 

являє собою ланцюжок аргументів, в якому кожен наступний довід витікає з 

попереднього. Для аргументації характерним є радіальний тип смислового 
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зв’язку, тобто зв’язок, коли всі фази основної частини залежать від початкової 

– констатуючої (Сидоренко, 2003, с. 109-110). Аргументований виклад 

передбачає наявність умовно-часових та причинно-наслідкових зв’язків, 

відношення протиставлення та зіставлення (Куимова, 2005, с. 50). Висновки 

підсумовують усе сказане, містять особистісну оцінку обговорюваної теми 

адресатом повідомлення. Висновки покликані закріплювати та посилювати 

враження від викладеного, формулювати завдання, викликати у слухача 

схильність до певних дій та вчинків (Тарасенко, 2008, с. 86). 

Цікавим є підхід вчених, які визначають такі структурні елементи 

монологу-міркування (Маслыко и др., 2004): 

1) доказ чи спростування: 

а) від посилу, фактів до висновку; 

б) від тези до аргументації, а від неї – до висновку; 

2) пізнавальне спрямування: 

а) від явища до сутності; 

б) від фіксації змін до аналізу їх причин; 

в) від розгляду якісних характеристик предмета чи явища до вивчення 

його кількісних параметрів; 

г) від елементів до їхніх зав’язків; 

д) від встановлення закону, його змісту до розкриття форм його вияву в 

різноманітних умовах; 

3) рух від конкретного до абстрактного та навпаки. 

Однак, з огляду на те, що в умовах природної комунікації різні види 

монологічних висловлювань знаходяться у постійній взаємодії та інтеракції 

(Тарасенко, 2008, с. 75), монолог-міркування в його класичній композиційній 

формі зустрічається рідко: частіше усього він містить у собі елементи інших 

функціональних типів. Так, на думку О.С. Троянської (Троянская, 1975), 

основною мовленнєвою формою в наукових працях є гібридна форма 

«міркування-опис». Хронологічний порядок (розповідь), просторовий 

порядок (опис), логічний розвиток думок від загального до окремого та від 
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окремого до загального, кульмінаційний розвиток міркувань, порівняння та 

протиставлення, аналіз та класифікація, визначення, причинно-наслідкові 

зв’язки, доведення тези за допомогою прикладів, деталей (міркування) 

зустрічаються не ізольовано, а у різноманітних поєднаннях (Бобылева, 1994; 

Солганик, 2000). Своєрідним видається підхід Н.Р. Петранговської, яка 

виокремлюючи «специфічні функції» професійно спрямованого монологу-

міркування у своєму дисертаційному дослідженні, говорить про монолог-

міркування з елементами опису, оцінки та протиставлення (Петранговська, 

2005a, с. 91). 

Важливою складовою професійної діяльності інженера-механіка, як 

показали результати проведеного нами опитування (Додаток Б), є розробка 

технологічних процесів виготовлення деталей, в межах якої необхідним є 

вибір найбільш придатного верстатного пристрою, способу обробки, 

заготовки, технологічної оснастки та ін. При цьому, перед фахівцем постає 

завдання не просто здійснити вибір, а пояснити та обґрунтувати його, 

розглядаючи усі наявні опції, описуючи функції та складові частини, надаючи 

їм характеристику, звертаючи увагу на переваги та недоліки використання у 

виробництві. У таких ситуаціях ПОММК поєднує у собі елементи опису. 

Продукування ПОММК з елементами розповіді має місце, наприклад, коли 

виникає потреба сповістити колег про обговорювані під час професійної 

наради шляхи вирішення нагальних проблем. У такому випадку необхідно не 

тільки передати отриману інформацію та сповістити про затверджене рішення, 

а й пояснити та аргументувати його, виразити власне ставлення. Монологічне 

мовлення фахівця поєднуватиме елементи розповіді, опису та міркування 

одночасно у тих ситуаціях, коли необхідно довести до відома колег 

фактуальну інформацію професійного характеру, описати основні засади чи 

перспективи використання того чи іншого приладу у виробництві, пояснити 

хід думок та довести саме такий вибір обладнання, наводячи 

переконливі докази.  
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1.2. Підходи, принципи та зміст навчання майбутніх інженерів-

механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування 

Термін «підхід» означає загальну вихідну концептуальну позицію, яка є 

вирішальною у розгляді і визначенні інших підпорядкованих концептуальних 

положень. Підхід до навчання ІМ – базова категорія навчання, яка визначає 

стратегію навчання і вибір методу навчання, за допомогою якого реалізується 

ця стратегія (Азимов, Щукин, 2009, с. 200). У межах нашого дослідження, 

присвяченого питанню навчання ПОММК, керуємося такими основними 

підходами, як: комунікативно-діяльнісний та професійно орієнтований. У 

контексті зазначених підходів визначимо основоположні принципи навчання, 

які є підґрунтям для розробки будь-якої методики (Тарнопольський, Кожушко, 

2003, с. 173). Принципи навчання – це основні положення, які визначають 

характер процесу навчання та дають відповіді на запитання як і який зміст 

навчання відбирати, які матеріали та прийоми використовувати (Максименко, 

2013, с. 153). 

Зміст навчання майбутніх інженерів-механіків, спираючись на підхід 

Н.Д. Гальскової (Гальскова, 2003, с. 86), визначаємо: для предметного 

аспекту – сфери спілкування, теми, ситуації спілкування, навчальний 

матеріал; для процесуального аспекту – мовленнєві навички (лексико-

граматичні) та вміння продукувати монолог-міркування, а також вправи на 

формування мовленнєвих навичок та розвиток умінь ПОММК. 

Комунікативно-діяльнісний підхід. Відповідно до згаданого підходу, 

мета навчання (оволодіння мовою професії як засобом спілкування) і засіб 

досягнення мети (мовленнєва діяльність) перебувають у тісній взаємодії: 

вирішуються реальні задачі спілкування з метою залучення студентів до 

комунікації мовою професії. Підготовка студентів до вирішення важливих для 

них комунікативних завдань, дає підставу вважати комунікацію не лише 

метою, але й засобом досягнення визначеної мети навчання.  

Діяльнісний підхід грунтується на засадах психологічної теорії 

діяльності, основні положення якої було сформульовано науковою школою 
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Л.С. Виготського, до кола учасників якої увійшли такі видатні дослідники, як 

Л.І. Божович, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін та О.М. Леонтьєв. 

Значна кількість дослідників (зокрема, В.І. Андрєєв, О.Г. Асмолов, 

Н.В. Кузьміна, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн) стверджують, що розв’язання 

будь-якого завдання навчання, виховання чи розвитку в педагогічній практиці 

не можливе поза діяльністю. Доцільно зауважити, що діяльнісний підхід 

спрямований не стільки на засвоєння знань, скільки на формування навичок та 

розвиток умінь, розвиток творчої діяльності тих, хто навчається. Саме такий 

підхід допомагає уникнути розриву між теоретичними знаннями та 

застосуванням їх на практиці. О.М. Леонтьєв вважає, що саме в діяльності 

відбувається перехід об’єкта в його суб’єктивну форму, в образ; разом з тим в 

діяльності відбувається також перехід діяльності в її об’єктивні результати, в 

її продукти (Леонтьев, 2005, c. 65).  

У своїй докторській дисертації дослідниця О.В. Любашенко пропонує 

обґрунтування суб’єктно-діяльнісного підходу, з позицій якого діяльність 

навчання мови трактує як кероване та усвідомлене (з позиції суб’єктів – 

викладача та студента) оволодіння змістом навчання, що поєднує мовні та 

мовленнєві знання, уміння, навички, а також оволодіння методами навчання. 

Такий підхід дає змогу подолати деякі обмеження традиційної дидактики і 

розглядати навчання одночасно як діяльність та процес, а також фіксувати 

відношення між їхніми суб’єктами (Любашенко, 2008, с. 14). У межах підходу 

вчена досліджує «лінгводидактичні стратегії», які вона визначає як «проект 

навчального процесу з розподіленою співдіяльністю суб’єктів, який 

здійснюється за умов керованого усвідомленого оволодіння мовою для 

задоволення фахових потреб та запитів зрілої особистості, користування 

мовою як засобом спілкування, вираження та розуміння думок, відображення 

емоційного стану мовців» (Любашенко, 2008, с. 20). Об’єктами проєктування 

лінгводидактичної стратегії виступають: мовленнєва діяльність як дидактична 

мета навчання; зміст діяльності навчання (знання, уміння – дії), навички – 

операції; методи діяльності (на основі актуалізації мотиваційного ресурсу 
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студентів); програма тактик діяльності лінгводидактичної стратегії 

(Любашенко, 2008, с. 20).  

Комунікативна складова комунікативно-діяльнісного підходу 

зумовлюється тим, що саме через комунікацію людина пізнає світ, накопичує 

нові знання, уміння та навички. Діяльнісний аспект підходу передбачає не 

стільки пасивне отримання готових знань від викладача, скільки їх здобуття в 

процесі самостійної дослідницької діяльності, під час розв’язання проблемних 

ситуацій (Горбатова, Кудряшова, Рыбушкина, 2015, с. 1139). Як стверджує 

К.В. Рогінко, навчання професійно орієнтованого спілкування, яке 

визначається як «складний та цілеспрямований процес взаємодії декількох 

людей у межах їх професійної діяльності з метою вирішення виробничих задач 

шляхом впливу на інтелект, погляди, поведінку та емоції один одного 

(Рогинко, 2009, с. 23), має ґрунтуватися на залученні студентів до спілкування 

мовою професії протягом усього періоду навчання. Навчити спілкування 

можна тільки через спілкування, і саме спілкуванню має відводитися провідна 

роль на заняттях з ІМ. Відповідно, спілкування мовою, що вивчається, є 

необхідною складовою навчального процесу, та є одночасно метою цього 

навчання, основним засобом та умовою його досягнення. Комунікативне 

навчання передбачає організацію процесу навчання у вигляді моделі процесу 

спілкування. Заняття з іноземної мови стають заняттями навчання спілкування 

через спілкування (Кузовлев, Коростелев, Пассов, 1991). 

У межах комунікативно-діяльнісного підходу вважаємо за доцільне 

організувати процес навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК на 

засадах принципів інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності, 

самостійності, проблемності, інтерактивної спрямованості навчального 

процесу. 

Принцип інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності. Основою 

інтегрованого навчання є твердження: якого б виду мовленнєвої діяльності ми 

не навчали, одночасно, більшою чи меншою мірою, ми використовуємо та 

формуємо й інші види мовленнєвої діяльності (Рогова, Верещагина, 1988). За 
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словами О.Б. Тарнопольського (Тарнопольський, Кожушко, 2003, с. 178-179) 

інтегроване навчання вимагає навчання видів мовленнєвої діяльності у 

повному взаємозв’язку та взаємозалежності, так що один вид мовленнєвої 

діяльності підкріплює інші та допомагає їхньому розвитку. О.Д. Митрофанова 

стверджує, що різні види мовленнєвої діяльності позитивно впливають один 

на одного, і, вправляючись у розвитку того чи іншого виду мовленнєвої 

діяльності, не варто протиставляти його іншим, наприклад, усне мовлення – 

письмовому або читання – аудіюванню, а тим більше навчати ним ізольовано. 

Різні види мовленнєвої діяльності мають спільні та диференційовані 

механізми, що й свідчить про їх взаємозв’язок (Митрофанова, Костомаров, 

1990, с. 200). 

Власне, кожен автор пропонує своє бачення реалізації принципу 

інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності. Так, І.В. Пономарьова, 

зазначаючи, що аудіювання та говоріння мають як специфічні, так і спільні 

характеристики, виділяє у їхніх межах низку умінь, які корелюють між собою, 

і розробляє систему вправ для забезпечення одночасного розвитку цих умінь 

(Пономарва, 1984). Дехто із науковців вбачає реалізацію цього принципу не 

стільки у паралельному навчанні видів мовленнєвої діяльності, скільки у 

навчанні одного виду на основі іншого та пропонують дотримуватися певної 

послідовності. Н.М. Романова, наприклад, стверджує (Романова, 2006, с. 41), 

що «від навчання рецепції до навчання продукції» – це природна послідовність 

у навчанні іншомовного говоріння. Питання лише в тому, наскільки тривалим 

повинно бути навчання рецепції мовлення до переходу в наступну фазу – 

навчання говоріння. 

На даний час існують роботи, у яких пропонується навчати іншомовного 

професійно орієнтованого усного мовлення на основі такого рецептивного 

виду мовленнєвої діяльності як читання. Так, Л.В. Малетіна (Малетина, 2007, 

с. 13-14) зазначає, що «інформативне» читання дозволяє вилучати з тексту 

професійно значущу інформацію, яка забезпечує монологічне висловлювання 

конкретною фіксованою інформацією, надаючи таким чином майбутньому 
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фахівцю можливість бути активним учасником міжкультурного професійного 

спілкування. Саме тому підготовка самостійного монологічного 

висловлювання у межах професійно орієнтованих ситуацій відбувається на 

основі інформативного читання декількох джерел, письмової фіксації 

інформації, присвяченої певній проблемі та її структурної організації. 

М.В. Куімова (Куимова, 2005, с. 68) також стверджує, що мотивувати усне 

мовлення можливо з опорою на письмовий текст, оскільки він забезпечує 

інформативний аспект мови, є джерелом мовного та мовленнєвого матеріалу. 

Текст – основа для навчання комунікативної діяльності, еталон для 

оформлення усного висловлювання у мовному, логіко-смисловому 

відношенні. П.О. Сидоренко (Сидоренко, 2003) пропонує навчати 

професійного ММ на основі текстологічного прийому вилучення інформації у 

ситуаціях професійної діяльності. Перевагою текстологічного прийому, з 

нашої точки зору, є його передбачення взаємозв’язку отримання студентами 

знань із текстового джерела та породження самостійного висловлювання. 

Тобто, і у даному дослідженні спостерігається позитивна тенденція до 

використання принципу інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності: 

навчання говоріння як продуктивного виду мовленнєвої діяльності 

здійснюється на основі читання як рецептивного. 

Деякі автори вважають необхідним навчати усного монологічного 

мовлення на основі аудіювання. Так, Н.М. Романова наголошує на 

необхідності оволодіння студентами «риторичною» рецепцією, тобто 

кваліфікованим аудіюванням ораторських виступів, умінням сприймати, 

розуміти та оцінювати почуте, для подальшого оволодіння ММ у необхідному 

обсязі. Учена стверджує, що навчаючи ММ, потрібна попередня і подальша 

постійно супроводжуюча рецепція автентичних та взірцевих ораторських 

промов (Романова, 2006, с. 42). О.А. Обдалова (Обдалова, 2001, с.8) запевняє, 

що сприймаючи мовлення на слух, студенти з самого початку занурюються в 

іншомовне середовище, у них формуються механізми сприйняття і розуміння 

мовлення, внутрішнє мовлення із залученням засобів нового мовного коду, 
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знання усіх основних аспектів мовної системи. Окрім того, аудіювання здатне 

залучати студентів до активної мовленнєвої діяльності, оскільки матеріал, 

який пред’являється на слух, є моделлю реального мовного середовища та 

відображає його найсуттєвіші особливості. Однак, слід зазначити, що 

поділяючи думку дослідниці щодо перспективності навчання іншомовного 

професійно орієнтованого усного мовлення, зокрема ММ, на основі 

сприйняття та розуміння інформації на слух, ми вважаємо, що поєднання двох 

завдань (навчання аудіювання та говоріння на його основі) на початковому 

етапі не є доцільним, адже саме по собі аудіювання – складний вид 

мовленнєвої діяльності, який вимагає тривалої спеціальної підготовки. 

Н.Р. Петранговська (Петранговська, 2005b, с.5) також обґрунтовує можливість 

навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення на 

основі професійних автентичних аудіотекстів, вказуючи на їхню здатність 

сприяти швидкому і адекватному засвоєнню матеріалу. Влучним видається 

нам судження авторки про те, що саме слухова, а не зорова опора є 

найкоротшим та найбільш раціональним шляхом до засвоєння нового мовного 

матеріалу. Імпонує нам й позиція Н.Р. Петранговської (Петранговська, 2005b, 

с.3-4) щодо здійснення навчання професійно орієнтованого монологічного 

мовлення на основі аудіотекстів на просунутому ступені в немовних ЗВО. 

Схожої точки зору дотримується О.І. Виноградова, яка для навчання говоріння 

вважає за доцільне використовувати аудіотексти та пропонує систему вправ 

для вдосконалення мовленнєвих умінь на основі почутого 

(Виноградова, 2006). 

Деякі науковці вважають за доцільне задіяти не лише слухове, а й зорове 

сприйняття, і розробляють методику навчання усного ММ на основі 

відеотекстів. Прихильницею зазначеного підходу можна вважати 

Є.М. Сунцову. Вона дотримується думки, що навчання професійно 

орієнтованого монологічного мовлення буде ефективнішим за умови розробки 

системи вправ, яка включатиме поетапне цілеспрямоване використання 

автентичних відеодокументів, тематично відібраних та адаптованих 
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відповідно до цілей їхнього використання у майбутній професійній діяльності. 

Автентичні відеодокументи, як зазначає дослідниця, містять матеріали 

професійної сфери і є авторитетним, проблемним та сучасним джерелом 

інформації (Сунцова, 2005, с. 4-5). Є.М. Сунцова вважає доцільним, і ми 

цілком з нею згодні, навчати ММ мовлення студентів старших курсів на основі 

відеодокументів, оскільки у них уже сформовано слухове і зорове сприйняття 

(Сунцова, 2005, с. 13). С.О. Дамінова (Даминова, 2013) пропонує 

використовувати відеофільм науково-популярного і документального жанру 

для навчання іншомовного спілкування студентів магістратури як найбільш 

ефективний засіб. У своєму дисертаційному дослідженні С.Е. Кіржнер (2009) 

теоретично обґрунтовує, практично розробляє та експериментально доводить 

ефективність створеної методики навчання студентів третього курсу 

юридичних факультетів продукування англомовних професійно спрямованих 

монологічних висловлювань із застосуванням автентичної відеофонограми. 

Авторка зазначає, що наявні в автентичних відеофонограмах зразки 

професійно спрямованих монологічних висловлювань носіїв англійської мови 

виступають у якості опори для навчання студентів усного професійно 

орієнтованого ММ, зокрема монологу-пояснення, монологу-оцінювання та 

монологу-переконання. Вона стверджує, що пізнавальна та професійна 

цінність автентичної відеофонограми полягає у демонстрації реальних 

проблем і шляхів їхнього вирішення, що забезпечує змістовий план мовлення 

студентів, а також мотивує їх до створення власних висловлювань.  

Низка авторів (І.О. Євстигнєєва, 2013, Н.Г. Протазанова, 2013, 

П.В. Сисоєв, 2014 та ін.) пропонують використовувати технологію 

подкастингу для розвитку вмінь монологічного мовлення. Використання 

подкастів у навчанні іноземній мові дозволяє інтенсифікувати освітній процес, 

стимулюючи студента до активної взаємодії з іншими учасниками цього 

процесу; прискорити передачу знань і досвіду; забезпечити диференціацію та 

індивідуалізацію процесу навчання; виявити креативний підхід з боку 

викладача та розкрити творчий потенціал студентів (Шуменко, Шипілова, 



56 
 

2013, с. 84-85). Застосування подкастів здатне активізувати пізнавальну 

діяльність, індивідуалізувати підхід до кожного студента, збільшити часові та 

просторові межі навчання, забезпечити можливість багаторазового 

повторення та відтворення матеріалу (Неженець, 2012, с. 244). Саме залучення 

подкастів створює відносно незалежне іншомовне середовище для методистів, 

викладачів та студентів, розвиває та удосконалює пізнавальну діяльність 

студентів, забезпечує мережевими ресурсами з лінгводидактичних тем, які 

вивчаються, підвищує мотивацію та стимулює спілкування як в аудиторний, 

так і позааудиторний час (Малушко, 2013, с. 98). 

Виходячи із того, що подкаст – це аудіо- чи відеозапис, розміщений 

будь-яким користувачем у мережі Інтернет на сервісі подкастів (Сисоєв, 2014, 

с. 189), актуальним є розгляд взаємозв’язку таких видів мовленнєвої 

діяльності, як аудіювання та говоріння. Процес породження мовлення та 

процес сприйняття мовлення розглядаються психологами, психолінгвістами 

та методистами як складні, багаторівневі, взаємопов’язані процеси: 

Дж. Андерсон (Anderson, 1976), Л.С. Виготський (1956), М.І. Жинкін (1958), 

І.О. Зимня (1985, 1986), С.А. Кріпке (Kripke, 1972), О.М. Леонтьєв (1957, 

1962), О.О. Леонтьєв (1969, 1999), О.Р. Лурія (1979), С.Ю. Ніколаєва (2013), 

З.В. Пилижин (Pylyshyn, 1974), Т.В. Рябова (1967), О.Б. Тарнопольський 

(2013), Дж. Фодор (Fodor, 1975), Н. Хомський (Chomsky, 1968). Обидва види 

мовленнєвої діяльності, знаходячись у тісному взаємозв’язку, сприяють 

розвитку один одного у процесі навчання. Для того, щоб сказати, потрібно 

почути, говоріння та слухання поєднані єдиним розумінням, спільними 

способами формування думок засобами мови (Зимняя, 1985, с. 83). За словами 

І.Л. Бім (Бим, 1988, с. 192), аудіювання – складний, специфічний вид 

внутрішньої мовленнєвої діяльності, яка у процесі навчання повинна мати 

вихід у зовнішній план. О.Б. Тарнопольський (Тарнопольський, 2006, с. 129-

130) стверджує, що слухання – складна внутрішня діяльність, результат якої 

розуміння або нерозуміння сприйнятого, що може активізувати іншу 

мовленнєву діяльність, наприклад, говоріння. 
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Сприйняття мовлення та його породження – це складні психофізичні та 

психолінгвістичні процеси, які, втім, характеризуються певними спільними 

ознаками. Так, формування та формулювання власної думки при говорінні та 

обробка сприйнятої мовленнєвої інформації при аудіюванні відбувається за 

допомогою внутрішнього мовлення. Внутрішнє мовлення бере активну участь 

у перетворенні, розгорненні думки в мовлення під час говоріння та згортанні 

мовлення у думку під час сприйняття на слух. Процеси розуміння ІМ та 

вербального вираження видаються неможливими без внутрішнього мовлення 

(Беляев, 1965, с. 92). За словами Ю.І. Пасова (Пассов, 1989, с. 64), сприйняття 

мовлення супроводжується внутрішнім промовлянням, а без сприйняття та 

внутрішнього промовляння неможливе й розгорнуте зовнішнє промовляння. 

Внутрішнє мовлення, за визначенням Л.С. Виготського (Выготский 1956, 

с. 340), є особливим за своєю психологічною природою утворенням, видом 

мовленнєвої діяльності, який має специфічні характеристики та знаходиться у 

складному зв’язку з іншими видами мовленнєвої діяльності. 

Аудіювання та говоріння носять активний характер з точки зору 

наявності напруженої мисленнєвої діяльності, адже при аудіюванні має місце 

процес осмислення та розуміння отриманої інформації (смислосприйняття), у 

той час як при говорінні важливою є передача інформації в усній формі 

(смисловираження). Обидва процеси, смислосприйняття та смисловираження 

пов’язуються, зокрема, з виконанням таких мисленнєвих операцій, як аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування, конкретизація тощо 

(Рoгова, Верещагина, 1988, с. 117). М.І. Жинкін (Жинкин, 1958, с. 364) вказує 

на той факт, що при розумінні тексту (декодуванні) здійснюється перехід від 

зовнішньо виражених повних слів до загального змісту повідомлення, а при 

говорінні (кодуванні) відбувається перехід від загального змісту повідомлення 

до повних зовнішньо виражених слів. Якщо в аудіюванні процес 

вибудовується від сприйняття форми до осмислення, то в говорінні – від змісту 

до форми (Мехтиханлы, 2016), тобто процес активної розумової діяльності 
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притаманний обом видам мовленнєвої діяльності, однак характеризується 

різнонаправленістю. 

При говорінні, як і при аудіюванні, перехід від слова та фрази до 

повноцінного висловлювання пов’язується не лише із залученням мислення, 

але й пам’яті. Аудіювання можливе завдяки виділенню та засвоєнню 

інформативних ознак, формуванню образів, упізнаванню та розпізнаванню в 

результаті співвіднесення з еталоном, що зберігається в пам’яті (Гез и др., 

1982). Підтримує цю точку зору й О.А. Обдалова, яка запевняє, що успішність 

процесу аудіювання забезпечується наявністю в слуховій пам’яті звукових 

образів слів, їхніх граматичних форм та структур у поєднанні з їх значенням 

та ситуаціями спілкування. Такі образи виникають в результаті 

систематичного сприйняття мовлення інших людей та використовуються у їх 

власному мовленні (Обдалова, 2001, с. 67). Багатократне сприйняття 

іноземного мовлення сприяє формуванню у пам’яті людини чітких 

мовленнєвих зразків (вимовних, лексико-граматичних), які так необхідні при 

формуванні навичок та розвитку умінь говоріння (Пономарева, 1984, с. 33). За 

словами С.П. Шатілова, механізм іншомовного говоріння зумовлюється 

«наявністю у мовленнєвій пам’яті людини попередньо сформованих 

слухомовленнєвомоторних образів мовних явищ у поєднанні з їхнім 

значенням» (Шатилов, 1985, с. 6). 

Механізм прогнозування, чи антиципації, є ще однією спільною 

характеристикою для процесів сприйняття на слух та породження 

висловлювання. Осмислюючи сприйняту інформацію, реципієнт порівнює її з 

певними внутрішніми уявленнями. Ці внутрішні уявлення породжуються, 

коли виникає така потреба, відповідно до таких самих правил, що 

функціонують при продукуванні мовлення (Пономарева, 1984, с. 19). 

Механізм ймовірного прогнозування базується на врахуванні мовленнєвого 

досвіду суб’єкта, ситуації спілкування та контексту і реалізується на 

смисловому рівні (рівні висунення смислових гіпотез) та на вербальному рівні. 

Процес прогнозування на вербальному рівні можливий лише за наявності у 
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того, хто навчається, лінгвістичного досвіду та знання структурних 

особливостей мови (Суздалева, 1998, с. 54). З методичної точки зору, до 

моменту аудіювання важливо, щоб рівень володіння студентами мовними 

одиницями, які приймають участь в оформленні повідомлення, що 

сприймається, був доведений до автоматизму (Обдалова, 2001, с. 57-58). 

Наявність чисельної кількості спільних ознак між окресленими видами 

мовленнєвої діяльності свідчить про можливість розвитку вмінь іншомовного 

говоріння на основі аудіювання. Слушним видається зауваження 

О.А. Обдалової, яка говорить, що аудіювання за своєю природою слугує 

ідеальною психологічною базою для розвитку іншомовної мовленнєвої 

діяльності. Формування навичок та розвиток умінь аудіювання як вихідного 

етапу у формуванні загального механізму іншомовної мовленнєвої діяльності 

видається природнім; розвиток умінь аудіювання передбачає оволодіння 

внутрішнім мовленням з використанням нового мовного коду, оперування 

акустичними сигналами, тренування моторного компоненту – усе це складає 

базу для переходу до продуктивної діяльності (Обдалова, 2001, с. 66-67). 

Взаємозв’язок аудіювання та говоріння також обумовлюється, на нашу 

думку, ще й низкою додаткових причин. По-перше, реакція на почуте може 

бути вербальною. Так, О.Б. Тарнопольський (2006, с. 129-130) зауважує, що 

зовнішня реакція на почуте під час виконавчої фази аудіювання може бути 

мовленнєвою, коли слухач відповідає на почуте вербально в усній формі, 

тобто у формі говоріння. Вчений зазначає, що слухання – складна внутрішня 

діяльність, результат якої розуміння або нерозуміння сприйнятого, що може 

активізувати іншу мовленнєву діяльність, наприклад, говоріння. Наявність 

зворотного зв’язку при аудіюванні розвиває важливе комунікативне уміння в 

межах аудіювання – здійснення впливу один на одного. Таке комунікативне 

уміння призводить до своєрідного поєднання аудіювання та говоріння і 

переходу на рівень комунікативної діяльності, тобто спілкування (Обдалова, 

2001, с. 68). 
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По-друге, сприйняття мовлення на слух є природнім каналом 

надходження нової інформації, тобто виступає в якості інформаційного 

каналу. У випадку отримання реципієнтом інформації, яка видається йому 

цікавою, актуальною чи новою, вона зберігається у його довготривалій пам’яті 

та на момент виникнення гострої необхідності у компенсації інформаційних 

прогалин, аргументації чи наведенні релевантних прикладів, пояснень тощо, 

знаходить вираження у самостійно побудованому усному висловлюванні. 

«Попередньо сприйнята на слух інформація відходить до фонових знань 

студентів та здатна активізуватися у мовленні під впливом нової аудитивної 

інформації, збагачуючи, доповнюючи та розвиваючи засоби вербального та 

невербального спілкування» (Обдалова, 2001, с. 68). 

По-третє, інформація, що сприймається на слух, тобто під час 

аудіювання, може слугувати стимулом до говоріння. Внутрішнім стимулом до 

говоріння може бути поява необхідності висловлення власного ставлення з 

проблеми/питання, розкриттю якого присвячений зміст сприйнятого 

аудіоповідомлення. Студент прагне реалізуватися як особистість, яка має свою 

точку зору, вступаючи, таким чином в акт комунікації: виражає власну 

позицію, оцінює, коментує, доповнює. Однак, варто зазначити, що аудіювання 

здатне виступати стимулом до повноцінної комунікації лише за умови 

сформованості у студентів навичок та умінь сприймання та розуміння 

іншомовного мовлення на слух. «На початковому етапі навчання важливим є 

набуття студентами навичок та умінь розуміння іноземного мовлення на слух, 

що в подальшому, в свою чергу, надасть їм змогу брати участь у актах 

спілкування…» (Мехтиханлы, 2016, с. 158-162). 

Отже, виходячи з проведеного аналізу, зважаючи на тісний 

взаємозв’язок означених видів мовленнєвої діяльності, вважаємо аудіювання 

найбільш природною та найбільш придатною основою для навчання 

іншомовного ПОММ. Проте, беручи до уваги той факт, що аудіювання – 

складний психофізіологічний процес, який передбачає розвиток аудитивних 

умінь, удосконалення психофізіологічних механізмів сприйняття, готовність 
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до подолання труднощів різного характеру та, відповідно, вимагає досить 

тривалого та ґрунтовного навчання, вважаємо за доцільне здійснювати процес 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК на основі аудіювання з 

використанням технології подкастингу на старшому етапі навчання, коли 

студенти демонструють сформованість іншомовної аудитивної 

компетентності на досить високому рівні.  

Принцип самостійності навчання передбачає планомірну, внутрішньо 

вмотивовану, структуровану суб’єктом (у сукупності виконуваних дій) 

діяльність. Така діяльність вимагає самоорганізованості та дисциплінованості, 

високого рівня самосвідомості, відповідальності, рефлексивності. Важливим є 

сформованість у студентів психологічної готовності до самостійної роботи, 

знання загальних правил її самоорганізації, уміння реалізувати передбачені 

нею дії (Зимняя, 1991, с. 110-115). 

Нова освітня парадигма, будучи спрямованою на створення цілісної 

системи самоосвіти, вимагає від студентів цілеспрямованості, 

систематичності та автономності при оволодінні професійними 

компетентностями, у тому числі й іншомовними. Проте результати досліджень 

свідчать, що самостійне формування іншомовної комунікативної 

компетентності у ММ є складним завданням через відсутність регулярного 

іншомовного освітнього середовища (Малушко, 2013b).  

Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є організація роботи 

студентів у межах самостійної позааудиторної роботи із використанням 

технології подкастингу. Працюючи з сервісом подкастів, студенти виконують 

завдання, розміщені викладачем на сервісі на розвиток умінь, пов’язаних із 

наданням суб’єктивної оцінки сприйнятої інформації, аргументацією своєї 

точки зору, оцінкою актуальності теми, новизни, рівня пізнавальності, 

цінності інформації, глибини висвітлення наукової проблеми, окресленням 

перспектив розвитку, прогнозуванням наслідків, результатів. Виконуючи 

завдання, студенти створюють та записують власний ПОММК за допомогою 
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програми аудіозапису, прослуховують, редагують і публікують його на сервісі 

для подальшого обговорення та оцінювання.  

Принцип проблемності передбачає систематичну самостійну пошукову 

діяльність студентів, формування у них пізнавальної автономності, стійких 

мотивів до навчання та мисленнєвих (у тому числі й творчих) здібностей у 

процесі засвоєння наукових понять та способів діяльності, детермінованих 

системою проблемних ситуацій (Махмутов, 1975, с. 5). Серед основних 

переваг проблемного навчання, І. В. Ромащенко (Ромащенко, 2011, с. 33) 

наголошує на його можливості розвивати здібності студентів як суб’єктів 

учіння; викликати у них інтерес до учіння і, відповідно, сприяти виробленню 

мотивів і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; пробуджувати творчі 

нахили; виховувати самостійність, активність і креативність студентів; 

сприяти формуванню всебічно розвинутої особистості, спроможної 

розв’язувати майбутні професійні та життєві проблеми. Проблемний підхід у 

навчанні базується на набутті студентами нових знань і розвитку їхніх 

мовленнєвих умінь завдяки виконанню проблемних завдань лінгвістичного, 

пізнавально-комунікативного та професійного характеру (Аитов, 2007). 

Необхідність вирішення нестандартних завдань проблемного характеру у 

процесі навчання стимулює розвиток еврестичності мислення, креативності, 

оперативності, цілеспрямованості, ініціативності у вирішенні проблеми 

(Тарасенко, 2008, с. 17).  

Принцип проблемності споріднює між собою процес навчання з 

процесами пізнання, дослідницької діяльності, творчого мислення (Бабина, 

2015) і реалізується у нашій методиці шляхом появи у майбутніх інженерів-

механіків необхідності активно застосовувати на практиці набуті ними у ході 

спеціальної підготовки фахові знання, теоретичну інформацію та практичний 

досвід з метою вирішення завдань проблемного характеру, пов’язаних із 

професійною діяльністю, із представленням власного монологічного 

висловлювання під час аудиторного заняття чи розміщенням подкаста на 

сервісі подкастів у межах самостійної позааудиторної роботи.  
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Принцип інтерактивної спрямованості навчального процесу передбачає 

орієнтацію навчальної діяльності не тільки на засвоєння системи мови, але й 

на активну взаємодію студентів, їх об’єднання для виконання спільної 

діяльності щодо опанування ІМ (Дружченко, 2018, с. 64). Навчання у 

відповідності до окресленого принципу будується на взаємодії студентів з їх 

навчальним середовищем. Студент виступає у ролі повноправного учасника 

навчального процесу, його досвід слугує головним джерелом навчального 

пізнання; викладач не дає готових знань, проте сприяє здійсненню студентом 

самостійного пошуку, створює сприятливі умови для розвитку його 

ініціативності. Процес навчання характеризується активною взаємодією 

студентів як із викладачем, так і одне з одним, проте активна діяльність 

студентів із вивчення та засвоєння нових знань превалює (Пешня, 2005, с. 63). 

Інтерактивність навчання характеризується активною взаємодією студентів, 

які, співпрацюючи, отримують змогу на основі внеску кожного з них у спільну 

справу отримувати нові знання, організувати спільну діяльність (Коломієць, 

2009, с. 9). 

Реалізацію принципу інтерактивної спрямованості процесу навчання 

вбачаємо у взаємодії студентів одне з одним у міні-групах / групах під час 

дискусійних обговорень з метою вирішення проблемного завдання, взаємодії 

студентів між собою, студентів та викладача на сервісі подкастів. 

Професійно орієнтований підхід. Під професійно орієнтованим 

навчанням ІМ розуміється навчання з орієнтацією на особливості майбутньої 

професії, спеціальності (Образцов, Иванова, 2005, c. 5). Таке навчання 

потребує інтеграції дисципліни «Іноземна мова» з профілюючими 

предметами; ставить перед викладачем ІМ завдання навчити майбутнього 

спеціаліста на основі міжпредметних зв’язків використовувати ІМ як засіб 

систематичного розширення своїх професійних знань, а також як засіб, що 

допомагає формувати професійні вміння та навички; передбачає використання 

форм і методів навчання, які допоможуть сформувати необхідні професійні 

вміння та навички майбутнього спеціаліста (Панасенко, Акопян, 2010, с. 30). 
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Саме професійно орієнтоване навчання покликане враховувати потреби 

майбутньої професійної діяльності інженерів-механіків та спрямоване на 

навчання іншомовного спілкування в конкретних комунікативних ситуаціях. 

У контексті професійно орієнтованого підходу навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК організовуємо відповідно до принципів 

інтеграції зі спеціальними дисциплінами, тематичності, ситуативної 

організації навчання.  

Принцип інтеграції зі спеціальними дисциплінами. Однією з 

особливостей англійської мови як навчальної дисципліни у ЗВО є її 

професійно орієнтований характер, що знаходить вияв у меті та змісті 

навчання, і зумовлюється професійними потреби студента, який готується 

стати висококваліфікованим спеціалістом зі знанням англійської мови 

(Обдалова, 2001, с. 28). Проводити навчання майбутніх інженерів-механіків 

ММ неможливо у відриві від спеціальних дисциплін. Багато авторів 

дотримуються цього принципу при розробці своїх методик. Так, 

В.В. Тарасенко (Тарасенко, 2008, с. 12) зазначає, що методика навчання ІМ 

студентів немовних ЗВО залежить від специфіки факультету і має враховувати 

кваліфікаційні вимоги, які висуваються до конкретної спеціальності. 

Погоджується з цим й Н.Р. Петранговська. За її словами, навчання ІМ повинно 

мати професійну спрямованість з метою її подальшого використання у 

майбутній професійно-трудовій діяльності (Петранговська, 2005b, с. 3). 

А.А. Улумієв наголошує на існуванні закономірного зв'язку між ефективністю 

педагогічної системи підготовки студентів та професійною спрямованістю 

процесу навчання (Улумієв, 2003, с. 14) і розробляє систему навчання 

професійно орієнтованого усного ММ з урахуванням вимог спеціальності та 

майбутньої професії. Проведений огляд свідчить, що урахування принципу 

інтеграції зі спеціальними дисциплінами вважається багатьма науковцями 

облігаторним при розробці методики навчання ІМ професійного спрямування. 

Реалізація принципу інтеграції зі спеціальними дисциплінами 

здійснюється шляхом аналізу навчальних планів підготовки бакалаврів за 
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спеціальностями 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве 

машинобудування» та відбору основних навчальних дисциплін професійної 

підготовки, які викладаються на 4 курсі, з подальшим з’ясуванням 

тематичного змісту цих дисциплін, визначенням навчальних тем, їхньою 

організацією у тематичні модулі та відбором іншомовного автентичного 

навчального матеріалу у відповідності до визначених тем, розробкою 

підсистеми вправ з навчання ПОММК. Серед обраних нами навчальних 

дисциплін професійної підготовки виділяємо: «Технологія машинобудування. 

Проектування технологічних процесів» (630 год), «Автоматизовані системи 

управління. Програмування верстатів» (450 год), «Технологічна 

оснастка» (180 год).  

Принцип тематичності передбачає використання в якості тематичного 

змісту навчання саме професійно значущих тем. Ретельно здійснений добір 

тем здатен викликати зацікавленість цільової аудиторії, змусити задуматись, 

спонукати до участі у обговоренні ІМ, провокувати мовленнєво-мисленнєву 

діяльність студента у вигляді самостійного іншомовного монологічного 

висловлювання.  

Обираючи теми для навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, 

ми проаналізували тематичний зміст, прописаний в робочих навчальних 

програмах визначених дисциплін професійної підготовки, робочу навчальну 

програму з англійської мови для професійно орієнтованого спілкування 

(Лавриш, 2017), а також враховували результати проведеного нами 

опитування серед фахівців провідних підприємств України, що працюють в 

галузі знань «Механічна інженерія» (Додаток Б) та навчаємо майбутніх 

спеціалістів окресленої галузі знань у межах змістового модуля 

«Проектування технологічного процесу виготовлення деталі» (Machine 

Building Technological Process Planning) та його тем: Теоретичні основи 

проектування технологічних процесів виготовлення деталі (Theory of Machine 

Building Technological Process Planning); Проектування заготовки (Stock 

Development); Розробка складників технологічного процесу виготовлення 
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деталі (Technological Process Steps Planning in Workpiece Manufacturing); 

Розробка технологічного процесу виготовлення заданої деталі (Technological 

Process Development in Workpiece Manufacturing).  

Окреслені теми визначають предметний аспект змісту навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК.  

Принцип ситуативної організації навчання. Питання ситуації та 

ситуативності мовлення підіймається у дослідженнях багатьох авторів, а 

принцип ситуативності вважається основоположним у багатьох методиках та 

дослідженнях: І.О. Зимняя (1991), Г.О. Китайгородська (1986), О.О. Леонтьєв 

(1969), К. Лівінгстоун (1988), Ю.І. Пасов (1989). 

За В.Л. Скалкіним, ситуація є однією з найбільш важливих умов, 

необхідних для реалізації комунікативної спрямованості навчання, і, у той 

самий час, виступає в якості одиниці організації процесу навчання (Скалкин, 

1981). За визначенням Ю.І. Пасова, ситуація – це універсальна форма 

функціонування процесу спілкування, яка існує у вигляді інтегративної 

динамічної системи соціально-статусних, рольових, діяльнісних та моральних 

взаємовідносин суб’єктів спілкування, яка знаходить відображення в їх 

свідомості та виникає на основі взаємодії ситуаційних позиції тих, хто 

навчається (Пассов, 1989, с. 57). 

А.А. Улумієв стверджує (Улумиев, 2003, с. 65), що проведення навчання 

на рівні діяльності, в умовах, максимально наближених до реальної дійсності, 

здатне забезпечити мотивацію у навчанні та свідомий підхід до побудови 

висловлювання. К.С. Лелюшкіна (Лелюшкина, 1999) зауважує, що 

використання у навчальному процесі ситуацій стимулює особистісно 

орієнтоване спілкування. На думку М.А. Доможирової, ситуація у 

комунікативно спрямованому процесі навчання ІМ слугує формуванню 

мовленнєвих навичок та розвитку мовленнєвих умінь, виступає одним із 

способів мотивації до мовленнєвої діяльності, а також способом подання 

матеріалу і є ефективною основою організації мовленнєвого матеріалу у 
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процесі навчання професійно орієнтованого спілкування (Доможирова, 2002, 

с. 28). 

Реалізація принципу ситуативної організації навчання при розробці 

методики навчання іншомовного професійного орієнтованого усного 

мовлення полягає у використанні навчальних комунікативних ситуацій, 

максимально наближених до ситуацій реального спілкування. За словами 

Н.Р. Петранговської (2005b, с. 4), навчання іншомовного професійного усного 

мовлення повинно базуватися на тематиці та ситуаціях спілкування, 

професійних потребах студентів. На думку О.А. Галанової та С.В. Шестакової 

(Галанова, Шестакова, 2012, с. 76) ефективним є навчання іншомовного 

професійно орієнтованого говоріння у ситуації презентації наукового 

продукту, оскільки презентація є однією з ситуацій професійно-ділового та 

наукового спілкування. П.О. Сидоренко також зазначає, що навчаючи 

студентів технічних спеціальностей необхідно відбирати з великої кількості 

саме ті ситуації, які відповідають комунікативним потребам майбутніх 

спеціалістів і є типовими для їхньої професійної діяльності (Сидоренко, 2003, 

с. 17). Саме тому, авторка пропонує навчати ММ у таких ситуаціях професійно 

орієнтованого спілкування, як (Сидоренко, 2003, с. 12): обговорення науково-

технічних текстів по спеціальності; обговорення результатів 

експериментальних та лабораторних досліджень, науково-дослідницькі та 

міжнародні конференції, дискусії, ділові зустрічі, семінари, консультації. 

У межах методики, що розробляється, вбачаємо реалізацію окресленого 

принципу в тому, що за результатами вирішення проблемного завдання 

студенти представляють ПОММК у тій чи іншій ситуації професійної 

діяльності, тобто у ситуації, яка є типовою для діяльності фахівців у галузі 

знань «Механічна інженерія». Враховуючи результати анкетування, 

проведеного нами серед фахівців зазначеної галузі (Додаток Б), виділяємо такі 

ситуації професійної діяльності фахівців: ділові зустрічі, переговори з 

представниками закордонних організацій; виробничі наради з метою 

обговорення того чи іншого питання професійної діяльності з фахівцями 
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закордонних підприємств-партнерів; презентація продукції власного 

виробництва на міжнародних ярмарках, виставках; міжнародні науково-

дослідні та науково-практичні, у тому числі онлайн, конференції, семінари. 

Перераховані ситуації відносяться до предметного аспекту змісту 

навчання майбутніх інженерів-механіків англійського ПОММК. 

Принцип мотивації до навчальної діяльності. Поняття мотивації 

виступає складним механізмом співвіднесення особистістю зовнішніх та 

внутрішніх факторів поведінки, який визначає появу, напрямок, а також 

способи здійснення конкретних форм діяльності (Джидарьян, 1974, с. 148). 

Принцип мотивації до навчальної діяльності означає, що методика навчання 

повинна забезпечити високу навчальну та комунікативну мотивацію студентів 

у процесі оволодіння ІМ (Тарнопольський, Кожушко, 2003. с. 174). Поява 

мотивації у процесі вивчення ІМ зумовлюється ступенем зацікавленості 

навчальним матеріалом, його актуальністю, новизною, інформативністю, 

проблемністю, а також визначається способом організації процесу навчання. 

Так, О.Б. Тарнопольський з метою реалізації окресленого принципу пропонує 

організовувати навчання у вигляді проектів, безперервних рольових ігор 

(Тарнопольський, Кожушко, 2003, с. 175-176).  

Реалізація принципу мотивації з метою навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК досягається за рахунок розв’язання завдань проблемного 

характеру, притаманних професійній діяльності фахівця; а також шляхом 

організації навчання із використанням технології подкастингу, що створює 

сприятливі умови для розвитку самостійної діяльності, вираження 

індивідуальної активності і відповідальності, отримання задоволення від 

власне процесу діяльності, усвідомлення ефективності навчального процесу.  

Обравши підходи та розглянувши принципи навчання та способи їх 

реалізації, окреслимо основні засоби навчання. Під засобами навчання 

розуміють всі матеріали, всі знаряддя навчального процесу, завдяки яким 

поставлені цілі навчання і вирішення конкретних завдань більш успішно 

досягаються за допомогою мінімальних затрат часу та зусиль (Білоус, 2017, 
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с. 67). Основними засобами навчання у межах методики навчання ПОММК 

виступають англомовні автентичні подкасти, які, виступаючи джерелом 

фактуальної інформації, слугують взірцем того, яким має бути продуковане 

студентом монологічне висловлювання, підсистема вправ, розроблена до 

відібраних (із урахуванням певних критеріїв добору) подкастів, cервіс 

подкастів, організований на навчальній платформі Canvas. 

Отже, методика навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

базується на комунікативно-діяльнісному та професійно орієнтованому 

підходах до навчання, реалізація яких забезпечується принципами 

інтегрованого навчання видів мовленнєвої діяльності, самостійності, 

проблемності, інтерактивної спрямованості навчального процесу та 

принципами інтеграції зі спеціальними дисциплінами, тематичності, 

ситуативної організації навчання відповідно, які, в свою чергу, визначають 

такі складники змісту навчання, як сфери комунікативної діяльності, ситуації, 

теми спілкування. Інші складники змісту навчання – навчальний матеріал, 

мовленнєві навички (лексико-граматичні), вміння продукувати монолог-

міркування, вправи на формування мовленнєвих навичок та розвиток умінь 

ПОММК витікають з критеріїв добору навчального матеріалу, критеріїв 

створення підсистеми вправ та розглядаються детально у наступному розділі 

нашого дослідження. 

1.3. Характеристики технології подкастингу для навчання 

майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого 

монологу-міркування 

Переваги використання технології подкастингу в навчанні ІМ, на наш 

погляд, можливо визначити, з’ясувавши методичні можливості окресленої 

технології для навчання ПОММК, а також охарактеризувавши створений нами 

сервіс подкастів на навчальній платформі Canvas.  

Технологія подкастингу, яка використовується у нашому дослідженні з 

метою навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, передбачає 
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використання англомовних автентичних подкастів, розміщених на сервісі 

подкастів. Сервіс подкастів – це різновид Інтернет-технології Веб 2.0, який 

дозволяє прослуховувати та переглядати розміщені на ньому подкасти 

(Соломатина, 2011; Сысоев, 2014). Аудіо- чи відеозапис, створений будь-яким 

користувачем і розміщений для загального прослуховування або перегляду у 

всесвітній мережі, називається подкастом (Сысоев, 2014, с.189). Подкаст, 

створений та розміщений студентом на сервісі подкастів називається 

навчальним подкастом. 

Питанню залучення технології подкастингу в освітній процес 

присвячено дослідження низки авторів: Г. Бул (Bull, 2005), М. Гура (Gura, 

2006), А. О’Брайан, В. Хегельмайєр (O’Bryan, Hegelheimer, 2009), Б. Фланаган, 

Б. Каландра (Flanagan, Calandra, 2005). Існують різні підходи використання 

технології подкастингу в навчанні ІМ. Так, О.Ю. Малушко (2013a, 2013b) 

вважає перспективним формувати іншомовну аудитивну компетентність 

магістрантів лінгвістики з допомогою подкастів, П.В. Сисоєв (Сысоев, 2014) 

та А.Г. Соломатіна (Соломатина, 2011) – розвивати вміння говоріння та 

аудіювання на їх основі, І.О. Євстигнєєва (Евстигнеева, 2013, 2014) – 

використовувати подкасти з метою розвитку дискурсивних умінь студентів, 

Н.Г. Протазанова (Протазанова, 2011; 2013) – навчати ММ з використанням 

системи подкастів. П. Тревіс та Ф. Джозеф (Travis, Joseph, 2009) аналізують 

ефективність використання подкастів у розвитку іншомовних умінь усного 

мовлення, К. Квадор (Qaddour, 2017) звертається до використання подкастів з 

метою навчання письма, Г. Кавалянські та Л. Анусі (Kavaliauskienė, Anusienė, 

2009) підкреслюють потенціал технології подкастингу в розвитку аудитивних 

умінь. 

До основних переваг використання технології подкастингу в навчанні 

ПОММ відносимо:  

- тематичність подкаста, яка сприяє розвитку умінь ПОММ. Чисельний 

тематичний каталог надає викладачу та студентам можливість досліджувати 

велику кількість іншомовних фахових подкастів, щоб сформувати уявлення 
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стосовно майбутньої іншомовної діяльності; 

- створення професійно орієнтованого освітнього середовища, 

занурення у яке забезпечує успішне формування навичок та розвиток умінь 

ПОММ. Такі технології сприяють створенню ситуацій практичного 

використання іноземної мови як інструмента міжкультурного пізнання та 

взаємодії (Малушко, 2013a, c. 33);  

- розвиток умінь організації самостійної навчальної діяльності студентів. 

У сучасному інформаційно-розвиненому суспільстві особливої цінності 

набувають уміння самостійно вилучати, структурувати, аналізувати, 

інтелектуально обробляти, відтворювати і передавати отриману інформацію 

(Евстигнеева, 2013, с. 97); 

- підвищення мотиваційного компоненту навчання. Д.В. Дмитрієв та 

А.С. Мєщєряков (Дмитриев, Мещеряков, 2014, с. 195) пояснюють цей факт 

здатністю подкаста здійснювати сильний емоційний вплив на студентів 

завдяки ефекту співучасті. Поєднання пізнавального та емоційного, на їх 

думку, викликає підвищений інтерес до вивчення ІМ, прискорює 

запам’ятовування навчального матеріалу, компенсує нестачу уваги, підвищує 

виховний аспект навчання. Використання подкастів є позитивно 

мотивувальним для вивчення ІМ, оскільки вони являють собою порівняно 

актуальну, нову та особистісно-значеннєву інформацію (Астафурова, 

Малушко, 2013, с. 41). На думку Є.О. Співаковської (2013, с. 225), 

використання подкастів не лише багаторазово підвищує ефективність 

навчання, а й стимулює та мотивує до подальшого самостійного вивчення ІМ; 

- доступ до ресурсів подкастів у будь-який час надає змогу брати участь 

в іншомовному навчальному комунікативному процесі, дискусійному 

обговоренні незалежно від часу та місця перебування, зважаючи на власний 

темп (Малушко, 2013a; Diem, 2005, p. 45; Thomas, 2009, p. 316; Kukulska-

Hulme, 2005, p. 1); 

- забезпечення інтерактивності процесу навчання: студент не просто 

пасивний реципієнт, він активний учасник навчального процесу, який 
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власноруч керує стратегіями пошуку, обміну інформацією, бере участь у 

процесі обговорення тощо; 

- регулярне оновлення сервісу подкастів новими аудіо- та відеозаписами 

забезпечує актуальність інформаційного матеріалу, дозволяючи, таким чином, 

бути в курсі останніх подій сфери професійної діяльності (Евстигнеева, 2013, 

с. 63). 

До основних методичних можливостей сервісу подкастів, які дозволять 

повною мірою реалізувати ефективне навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК, відносимо: 

- можливість створення (без спеціальних знань програмування) на 

сервісі подкастів особистої зони користувача, необхідної для організації 

обговорення подкаста в мережі, її модерація (Сысоев, 2014, с.190). Сервіс 

подкастів дозволяє користувачу розміщувати, редагувати, видаляти 

інформацію в особистій зоні користувача, розширювати та доповнювати вже 

опубліковані дані (Евстигнеева, 2013, с. 96);  

- можливість неодноразового прослуховування та/чи перегляду 

розміщених на сервісі викладачем англомовних автентичних подкастів; 

- можливість публікації на сервісі навчальних подкастів за результатами 

виконання проблемних завдань, розміщених викладачем на сервісі: зміст 

подкастів відображає особистий досвід, власну позицію, низку суджень тощо. 

Проводячи іншомовну дослідницьку діяльність, студент фільтрує велику 

кількість різнопланової предметної інформації, здобуваючи таким чином 

знання предметної галузі майбутньої професії та розвиваючи одночасно 

іншомовні фахові мовленнєві уміння (Малушко, 2013a, с. 62); 

- можливість прослуховувати навчальні подкасти, створені та 

опубліковані на сервісі учасниками навчальної групи; 

- можливість коментувати, відповідати на коментарі та зауваження, 

зроблені учасниками навчальної групи; 

- можливість ставити запитання учасникам групи, викладачу, а також 

публікувати власні відповіді. 
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Проаналізуємо найбільш популярні сервіси подкастів, а саме Podcast 

people, Podomatic, PodBean (за П.В. Сисоєвим, І.О. Євстигнєєвою) з метою 

виявлення їх придатності для здійснення навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК.  

Так, сервіс подкастів Podcast people (https://www.podcastpeople.com/ 

podcasts) є передплатним сервісом, який надає можливість користувачу 

розміщувати власні медіа-файли на особистому RSS-каналі з метою 

популяризації створеного контенту шляхом залучення більшої аудиторії 

слухачів, які мають змогу підписуватися на канал, постійно слідкувати за 

оновленнями, завантажувати вподобані ними подкасти. Інтерфейс даного 

сервісу (див. рис. 1.1), з нашої точки зору, не можна вважати інтуїтивно-

простим для користувача: освоєння функціональних можливостей, що 

пропонуються сервісом, вимагає суттєвих часових затрат.  

 

Рис. 1.1. Інтерфейс сервісу подкастів Podcast people 

Зі схожою метою було створено й сервіс подкастів під назвою Podomatic 

(https://www.podomatic.com/) – ще один сервіс для розповсюдження, обміну та 

популяризації власних подкастів користувача. На відміну від Podcast people, 

даний сервіс є безкоштовним, однак, обсяг контенту, що зберігається є 

обмеженим. Podomatic також пропонує користувачам функцію підвантаження 

подкастів з їх каналів у Facebook чи Twitter безпосередньо на канал та функцію 

вивантаження медіа-файлів у будь-яку іншу соціальну мережу. Інтерфейс 

даного сервісу (див. рис. 1.2) справляє позитивне враження, оскільки не 

перевантажений сукупністю його складових елементів.  

https://www.podcastpeople.com/%20podcasts
https://www.podcastpeople.com/%20podcasts
https://www.podomatic.com/
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Рис. 1.2. Інтерфейс сервісу подкастів Podomatic 

Сервіс також надає доступну покрокову інструкцію з розміщення та 

просування на сервісі власних подкастів (див. рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Інструкція з розміщення на сервісі власних подкастів 

Сервіс подкастів Podbean (https://www.podbean.com/) є ще одним 

сервісом, вартим уваги. Даний сервіс є хостингом подкастів, який розширює 

можливості популяризації власних медіа-файлів за рахунок їх 

розповсюдження, зокрема, у додатках iTunes, Google Play, Spotify, Amazon 

Alexa та підтримує автоматичну інтеграцію з соціальними мережами Facebook 

та Twitter. Інтерфейс сервісу Podbean є доволі зрозумілим і простим у 

використанні. Безперечною перевагою є особливість його дизайну (див. рис. 

1.4), який є сучасним та інтерактивним. 

https://www.podbean.com/
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Рис. 1.4. Інтерфейс сервісу подкастів Podbean 

Розглядаючи перераховані сервіси подкастів з позиції їх використання 

для навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, необхідно 

констатувати низку суттєвих недоліків. Так, відсутні такі важливі можливості, 

як наприклад, можливості структурувати належним чином навчальний 

контент, створювати закриті спільноти, слідкувати за виконанням студентами 

завдань, асинхронної комунікації з викладачем для отримання консультації чи 

зворотного зв’язку. Окрім того, усі згадані сервіси є умовно безкоштовними, 

адже обсяг інформації, яку користувач має змогу безкоштовно розміщувати на 

особистій сторінці є лімітованим.  

Беручи до уваги зазначене, з метою розвитку у майбутніх інженерів-

механіків умінь ПОММК, ми організували власний сервіс подкастів на 

навчальній платформі Canvas (https://canvas.instructure.com/courses/1251518) 

та розмістили на ньому спеціально розроблені вправи (англомовні автентичні 

подкасти та завдання до них).  

Дана платформа є абсолютно безкоштовною для користувачів, а її 

головною метою є надання можливості ЗВО та іншим провайдерам освітніх 

послуг здійснювати ефективне навчання, розміщуючи власні електронні 

навчальні ресурси, організовуючи та контролюючи роботу студентів. 

Платформа Canvas входить до числа масових відкритих онлайн-курсів 

(англ. Massive open online courses, MOOC), тобто є освітнім курсом, що 

характеризується масовою інтерактивною участю з використанням технологій 

електронного навчання та відкритим доступом через мережу Інтернет. 

https://canvas.instructure.com/courses/1251518
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Перевагами цієї навчальної платформи є її гнучкість та величезний набір 

функціональних можливостей, які повною мірою забезпечують ефективність 

навчального процесу. Платформа дозволяє користувачу налаштовувати та 

організовувати своє навчальне середовище із урахуванням власних 

індивідуальних потреб за рахунок створення особистої зони користувача; 

забезпечує можливість постійної інтеракції між викладачем та студентом 

завдяки інтегрованій функції сповіщення; наявна синхронізація аккаунта 

Canvas із іншими акаунтами у соціальних мережах (Facebook, Twitter), що 

надає можливість миттєвого обміну власними подкастами користувача. 

Основним інструментарієм платформи Canvas є: вікі-сторінки; тести; 

завдання; контрольні роботи; широка можливість імпорту готових курсів; 

інструменти оцінювання та взаємооцінювання; аналітика успішності процесу 

навчання як всього курсу, так і кожного учасника курсу окремо; можливість 

проводити конференції та дискусії; спільне редагування документів тощо. 

Наповнюючи курс контентом, викладач має змогу розбивати його на 

навчальні модулі та налаштовувати функцію доступу до кожного з них. Так, 

наприклад, доступ до наступного модуля можливий за умови проходження 

попередніх чи з настання певної дати. Невід’ємною можливістю є можливість 

редагувати та додавати модулі по мірі їх наповнення, змінювати порядок 

розміщення у курсі. Безперечною перевагою Canvas є надання можливості 

прикріплювати у завдання зовнішні ресурси, такі як аудіо- чи відеофрагменти, 

подкасти, посилання на електронні підручники, інші сторінки в мережі 

Інтернет, завдання, контрольні роботи, обговорення тощо. Створюючи 

завдання, викладач вказує максимальний бал за виконання, визначає форму 

подання відповіді (текстовий запис, поданий через сайт, пересилання 

зображення, файла мульти-медіа чи документа), встановлює термін 

доступності завдання на сайті та строки виконання. Опублікувавши курс та 

його матеріали, викладач долучає студентів до навчального процесу, 

здійснюючи розсилку запрошень на електронні пошти. Запрошені особи 
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отримують доступ до контенту навчального курсу по завершенню процедури 

реєстрації на платформі. 

Важливим інструментом платформи і невід’ємною частиною навчання є 

конференція. Система Canvas має плагін системи BigBlueButton, тому 

проводячи конференцію, викладач має змогу зручної навігації по сторінкам 

завантаженої презентації, виділяти окремі елементи презентації, робити 

записи під час проведення конференції. Користувачі мають змогу задати 

запитання, використовуючи функцію мікрофона чи написати запитання в чаті. 

Наприкінці конференції викладач може провести бліц-опитування 

користувачів та відобразити результати опитування на слайді. Вагомим 

інструментом платформи є інструмент спільного доступу, який дозволяє низці 

користувачів одночасно працювати над одним проектом, документом за 

допомогою форми Google Docs. Ще одним зручним інструментом, 

характерним для Canvas, який вирізняє його з-поміж інших сервісів подкастів, 

є можливість налаштування календаря подій, який інформує учасників курсу 

про наближення тієї чи іншої події, надаючи її опис та термін закінчення. 

Серед інструментів зворотного зв’язку, інтегрованих у Canvas, варто 

відзначити створення обговорень (у межах окремого модуля або обговорення 

загального характеру на форумі) та створення оголошень, що дозволяє 

інформувати учасників навчального процесу щодо важливої події (зміни у 

розкладі чи перенесенні певної події).  

Неабиякою перевагою платформи Canvas є організація процедури 

перевірки та оцінювання. Система автоматично створює таблицю оцінювання, 

враховуючи налаштування кожного завдання. Записи у таблиці можна 

відсортувати за алфавітом чи за кількістю набраних балів. Окремий модуль 

оцінювання Speed Grader дозволяє не лише виставити оцінку, а й черговий раз 

переглянути роботу та відправити миттєвий коментар виконавцю. Важливою 

є інтегрована функція сповіщення, яка передбачає отримання користувачем 

електронного листа щодо будь-яких змін на сервісі (отримання коментарів, 
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розміщення нових матеріалів чи внесення змін), та сприяє, таким чином, 

своєчасному задоволенню потреб користувачів. 

Безцінною перевагою платформи Canvas, як зазначалося вище, є її 

гнучкість, що пояснюється, зокрема, її сумісністю з великою кількістю 

мобільних пристроїв та низкою операційних систем (iPad, iPhone, Android та 

ін.), що надає змогу користувачам працювати із сервісом: слухати англомовні 

автентичні подкасти та виконувати вправи до них, у будь-якому місці та у 

зручний для них час, тобто сприяти організації асинхронного самостійного 

навчання.  

Детальний опис сервісу подкастів, організованому нами на платформі 

Canvas, та процедуру організації роботи з ним представлено у наступному 

розділі. 

Висновки до розділу 1 

Аналіз сучасного стану навчання ПОММ в технічних ЗВО України 

дозволив виявити, що: питання підготовки нового покоління інженерів-

механіків, які на високому рівні володіють англійською мовою набуває 

неабиякого значення; кількість аудиторних годин, що виділяється на 

опанування англійською мовою студентами бакалаврату технічних ЗВО 

України не є достатньою для досягнення бажаного рівня навченості; навчання 

англійської мови професійного спрямування здійснюється переважно за 

міжнародними підручниками, які не враховують специфіку майбутньої 

професійної діяльності інженерів-механіків повною мірою. За таких умов 

актуальним видається розробка сучасних методик навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММ, які б дозволили в умовах обмеженої кількості 

навчальних годин оптимізувати процес навчання в аудиторії та ефективніше 

організувати самостійну позааудиторну роботу студентів за рахунок 

використання інноваційних технологій навчання. 

Визначаючи функціонально-смисловий тип монологу, ми враховували 

результати анкетування, проведеного нами серед фахівців провідних 
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підприємств України, згідно яких монолог-міркування є найбільш типовим 

для професійної діяльності інженерів-механіків, а також керувалися тим, що 

на кожному подальшому етапі навчання розвиток умінь створювати 

професійно орієнтоване монологічне висловлювання має поглиблюватися та 

ускладнюватися (монолог-повідомлення – монолог-розповідь – монолог-

опис – монолог-міркування). 

Методика навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК базується 

на комунікативно-діяльнісному та професійно орієнтованому підходах до 

навчання, реалізація яких забезпечується принципами інтегрованого навчання 

видів мовленнєвої діяльності, самостійності, проблемності, інтерактивної 

спрямованості навчального процесу та принципами інтеграції зі спеціальними 

дисциплінами, тематичності, ситуативної організації навчання відповідно, які, 

у свою чергу, визначають такі складники змісту навчання, як сфери 

комунікативної діяльності, ситуації, теми спілкування. 

Зважаючи на тісний взаємозв’язок таких видів мовленнєвої діяльності, 

як аудіювання та говоріння, доведено, що аудіювання є найбільш природною 

та найбільш придатною основою для навчання іншомовного ПОММК. Проте, 

беручи до уваги той факт, що аудіювання вимагає досить тривалого та 

ґрунтовного навчання, здійснюємо навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК на його основі (з використанням технології подкастингу) на 

четвертому курсі, коли студенти демонструють сформованість іншомовної 

аудитивної компетентності на досить високому рівні. До основних переваг 

використання технології подкастингу в навчанні ІМ відносимо: тематичність 

подкаста; створення професійно орієнтованого освітнього середовища; 

розвиток умінь організації самостійної навчальної діяльності студентів; 

підвищення мотивації; доступ до ресурсів подкастів у будь-який час, не 

залежно від місця перебування; забезпечення інтерактивності процесу 

навчання; актуальність інформаційного матеріалу. До ключових методичних 

можливостей сервісу належать можливості: створення без спеціальних знань 

програмування на сервісі подкастів особистої зони користувача; 
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неодноразового прослуховування та/чи перегляду розміщених англомовних 

подкастів; публікації на сервісі власних подкастів користувачів; перегляду та 

коментування подкастів, створених та опублікованих на сервісі іншими 

учасниками навчального процесу. 

Аналіз найбільш популярних сервісів подкастів, таких як Podcast people, 

Podomatic, PodBean, з метою виявлення їх придатності для здійснення 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, виявив низку суттєвих 

недоліків: відсутні, зокрема, можливості структурувати навчальний контент, 

створювати закриті спільноти, слідкувати за виконанням студентами завдань, 

асинхронної комунікації з викладачем для отримання консультації, зворотного 

зв’язку. Тому, нами було організовано власний сервіс подкастів на навчальній 

платформі Canvas, на якому розміщено вправи для розвитку вмінь ПОММК 

(англомовні автентичні подкасти та завдання до них). Серед переваг обраної 

платформи відзначено широкий інструментарій (вікі-сторінки, тести, 

завдання, контрольні роботи, інструменти оцінювання та взаємооцінювання; 

аналітика успішності процесу навчання тощо), а також можливості 

налаштовувати та організовувати власне навчальне середовище за рахунок 

створення особистої зони користувача, сприяти інтеракції між викладачем та 

студентом завдяки інтегрованій функції сповіщення, синхронізації аккаунта 

Canvas із іншими акаунтами у соціальних мережах (Facebook, Twitter), що 

надає можливість миттєвого обміну власними подкастами користувача. 

Результати першого розділу висвітлено у п’яти публікаціях (Ващило, 

2013, 2014, 2015a, 2015c), (Ващило, Корнєва, 2020). 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО  

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГУ-МІРКУВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГУ 

2.1. Добір навчального матеріалу для навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого 

монологу- міркування 

Важливим етапом у розробці ефективної методики навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК із використанням сервісу подкастів є висунення 

критеріїв добору навчальних матеріалів, зокрема автентичних подкастів, 

власне добір подкастів та їхня подальша систематизація.  

Відібрані подкасти є основою для розробки підсистеми вправ та 

слугують допоміжним матеріалом для розв’язання майбутніми фахівцями 

типових для їхньої професійної діяльності проблем з подальшим 

представленням результатів вирішення у вигляді монологу-міркування. 

Не менш вагомим у процесі навчання є самостійний пошук студентами 

інформації в мережі Інтернет. Проте, з процесом пошуку та вилученням 

необхідних навчальних матеріалів пов’язані значні труднощі, зокрема 

постійно зростаючий обсяг інформації, який необхідно опрацювати з метою 

одержання бажаного результату; як наслідок – значна витрата часу та 

відсутність гарантії якості знайденої інформації (Протазанова, 2013b, с. 168). 

За таких умов постає необхідність попереднього добору англомовних фахових 

автентичних сайтів, тобто створення викладачем бібліотеки Інтернет-сайтів, 

на яких студенти ведуть Інтернет-пошук (Тарнопольський, 2013). 

Теоретичними засадами при розробці проблеми відбору навчальних 

матеріалів стали роботи провідних методистів: О.Б. Бігич, І.Л. Бім, 

Н.Ф. Бориско, Н.Д. Гальскової, С.Е. Кіржнер, С.П. Кожушко, З.М. Корнєвої, 

Б.А. Лапідуса, Л.О. Максименко, Н.В. Майєр, Р.П. Мільруда, Р.К. Міньяр-
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Белоручева, Ю.І. Пасова, Н.Р. Петранговської, В.Л. Скалкіна, О.М. Соловової, 

Є.М. Сунцової, О.Б. Тарнопольского, С.Ф. Шатілова. 

Питанню визначенню критеріїв добору подкастів присвячено низку 

наукових досліджень: І. Варагай, Т. Охта, Н.М. Райндл (Waragai, Ohta, Raindl, 

2010), Д. Ворлік (Warlik, 2005), Д. Джобінгс (Jobbings, 2005), Д.В. Дмитрієв, 

А.С. Мещєряков (2014), П. Едіршна, Г. Салмон, М. Ніє (Edirsingha, Salmon, 

Nie, 2008), М.М. Євстигнєєв (2014), І.О. Євстигнєєва (2013), Дж. Ліч (Leach, 

2006), О.Ю. Малушко (2013), Н.Г. Протазанова (2013), П.В. Сисоєв (2014), 

Г.Г. Соломатіна (2011), Г. Стенлі (Stanley, 2006) та ін. 

Незважаючи на наявність значного доробку у цій сфері, питання 

використання подкастів у навчальних цілях не можна вважити вичерпаним. 

Зокрема, на даний час фактично не існує ґрунтовних досліджень, які б 

порушували питання добору іншомовних автентичних подкастів (на основі 

попередньо виділених критеріїв) для навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК.  

Ключовим моментом у процесі відбору подкастів є визначення 

основоположних критеріїв добору такого виду навчальних матеріалів. Слідом 

за О.В. Бирюк (2006, с. 65), визначаємо критерії відбору як основні ознаки, що 

стосуються змісту, структури й обсягу повідомлень, за допомогою яких 

оцінюється матеріал (в нашому випадку автентичні подкасти) з метою його 

використання або невикористання відповідно до цілей навчання. У нашому 

дослідженні при визначенні критеріїв добору автентичних подкастів, ми 

опираємося на існуючий доробок, а також вважаємо за необхідне враховувати 

наступне: 

- специфіку навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК з 

використанням технології подкастингу; 

- фактори, які зумовлюють успішність розвитку умінь ПОММК, а саме 

лінгвістичні, акустичні та психолінгвістичні фактори. 

Визначаючи складники, що зумовлюють специфіку навчання 

майбутніх спеціалістів у галузі знань «Механічна інженерія», спираємося на 
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підхід О.В. Бирюк (2006, с. 65), однак інтерпретуємо його у відповідності до 

наших цілей та завдань. Таким чином, враховуємо:  

- суб’єкт та мету навчання; 

- вимоги сучасних нормативних документів стосовно рівня розвитку у 

студентів умінь монологічного мовлення; 

- теми змістовного модуля, у межах якого проводиться навчання; 

- особливості організації процесу навчання.  

Суб’єктом навчання виступають майбутні інженери-механіки, а саме 

студенти четвертого курсу галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве 

машинобудування».  

Метою навчання є розвиток умінь ПОММК. Відповідно до принципу 

інтеграції зі спеціальними дисциплінами, виділеному нами в першому розділі 

цього дослідження, навчальні матеріали, що відбираються, повинні 

відображати змістове наповнення професійної підготовки майбутніх фахівців 

окресленої галузі. Добір матеріалів повинен визначатися специфікою 

професійно орієнтованого навчання у ЗВО немовного профілю (Cерова, 1988) 

та співвідноситись з професійно-трудовою сферою спілкування (Федорова 

2006, с 54). У зв’язку з цим, здійснюючи відбір подкастів керуємося 

критерієм професійної спрямованості подкастів. 

У відповідності до сучасних нормативних документів (Міністерство 

випускники бакалаврату ЗВО інженерних спеціальностей мають володіти ІМ 

на рівні B2, що передбачає, серед іншого, розуміння основного змісту 

спеціалізованих дискусій за фахом за умови чіткості та нормативності 

мовлення; здатність аналізувати англомовні джерела інформації для 

отримання даних, необхідних для виконання професійних завдань і 

прийняття професійних рішень; уміння детально висловлюватись з низки 

галузевих питань, висловлювати власну точку зору з певної проблеми, 

наводячи різноманітні аргументи та демонструючи адекватні засоби 
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вербальної комунікації (Common European framework of reference for 

languages: learning, teaching, assessment, 2018).  

Таким чином, подкасти, які добираються викладачем, повинні 

слугувати засобом розвитку вмінь ПОММК відповідно до визначеного в 

нормативних документах рівня володіння ІМ випускниками бакалаврату. 

Зважаючи на це, вважаємо критичним виділення та дотримання критерію 

відповідності подкастів програмним вимогам щодо рівня володіння 

іноземною мовою. 

Варто зауважити, що відбір подкастів доцільно здійснювати відповідно 

до навчальних тем, виділення та визначення яких здійснюється на основі 

попередньо проведеного аналізу навчальних дисциплін, робочих програм 

цих навчальних дисциплін, а також робочої навчальної програми з 

англійської мови для професійно орієнтованого спілкування. При цьому 

поділяємо точку зору І.А. Федорової (2006, с. 54) стосовно того, що 

тематичний мінімум навчальних матеріалів повинен представляти найбільш 

значущі теми профільної дисципліни. У нашому дослідженні здійснюємо 

добір подкастів у межах змістового модулю «Проектування технологічного 

процесу виготовлення деталі» (Machine building technological process 

planning) та його тем, окреслених у розділі 1.  

Зазначене свідчить про необхідність дотримання програмних вимог 

щодо змісту навчальних модулів, що й знаходить вияв у необхідності 

урахування критерію тематичності подкастів у процесі їхнього добору.  

Особливістю організації процесу навчання згідно з методикою, що 

пропонується, є залучення технології подкастингу, що покликано сприяти 

активнішому вдосконаленню навичок та розвитку вмінь ПОММК як в 

аудиторний, так і в позааудиторний час. Робота в аудиторії передбачає 

виконання вправ на сприймання автентичного іншомовного подкаста, аналіз 

його структурних компонентів, засобів когезії, лексичних, граматичних 

особливостей, усне репродукування основних частин прослуханого 

подкасту, деталізоване відтворення змісту сприйнятого подкасту тощо. 
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Освітній процес у позааудиторний час характеризується роботою студентів 

із сервісом подкастів, яка передбачає сприйняття подкастів, розміщених 

викладачем; виконання вправ до них; створення, редагування та публікацію 

на сервісі власних монологічних висловлювань.  

Саме тому, подкасти, які обираються у навчальних цілях, мають 

слугувати еталоном для подальшого оформлення студентами власного 

ПОММК. Вони покликані не лише відповідати типовим комунікативним 

ситуаціям спілкування майбутніх інженерів-механіків та забезпечувати 

реалізацію комунікативної мети професійного спілкування, а й 

демонструвати коректне використання лінгвостилістичних засобів, 

слугувати взірцем композиційно-смислової організації мовлення. Поділяючи 

думку Н.В. Майєр (2010), вважаємо, що оволодіння іншомовним ММ, так 

само як і писемним мовленням, «на основі мовних і мовленнєвих моделей та 

відповідних їм зразків оптимізує навчальний процес». Зазначене свідчить про 

важливість виділення та урахування критерію зразковості при доборі 

подкастів. 

Основною метою навчання майбутніх інженерів-механіків ІМ має бути 

підготовка до реального спілкування в умовах професійної діяльності. 

Процес навчання буде цілеспрямованим та ефективним, якщо уже на цей час 

студент зіткнувся з труднощами природного мовлення та навчився їх долати. 

Саме тому роль автентичних матеріалів у створенні ілюзії природного 

мовленнєвого середовища не можливо переоцінити (Громова, 2003, с. 116). За 

визначенням Л.В. Малетіної, (Малетина, 2007, с. 65) автентичний текст – це 

оригінальний, створений носієм мови та відібраний із закордонних джерел 

текст. Предметний зміст такого тексту – це інформаційна основа для 

продукування іншомовного монологічного висловлювання. Саме 

автентичний текст є джерелом лінгвістичної та професійної інформації. 

Власне, з доцільністю використання автентичних навчальних матеріалів 

погоджується значна кількість методистів. Так, Є.В. Носонович (Носонович, 

1999) стверджує, що “препаровані” навчальні тексти втрачають характерні 
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ознаки тексту, авторську індивідуальність і національну специфіку; 

автентичні тексти є різноманітними за стилями та тематикою і тому 

викликають інтерес у тих, хто навчається; ілюструють функціонування мови 

у формі, яка прийнята її носіями; використання штучних, спрощених текстів 

може призвести надалі до труднощів сприйняття текстів з “реального життя”. 

З точки зору О.Ю. Бочкарьової (2007), професійно спрямовані автентичні 

матеріали привчають студентів до складної форми та змісту, слугують 

джерелом для вивчення термінологічної лексики та виступають у якості носія 

необхідних знань та інформації зі спеціальності. У ЗВО немовного профілю, 

відповідно до точки зору Г.В. Барабанової (2005, с. 101), пріоритет під час 

добору автентичних матеріалів повинен надаватися істинним автентичним 

текстам.  

Погоджуючись із зазначеним, пропонуємо використовувати автентичні 

подкасти, які, з нашої точки зору, сприяють створенню реального середовища 

для вивчення мови, стимулюють зацікавленість студентів і сприяють 

розвитку умінь ПОММК. Вони слугують взірцем того, як має виглядати 

монологічне висловлювання, продуковане студентами. Отже, у доборі 

подкастів з метою успішного розвитку та вдосконалення студентами вмінь 

ПОММК вважаємо за необхідне керуватися критерієм автентичності 

подкастів. 

Відомо, що подкаст – це аудіо- чи відеозапис, розміщений будь-яким 

користувачем у мережі Інтернет на сервісі подкастів. Оскільки у нашій 

методиці вважаємо за доцільне використовувати як аудіо-, так і відеозаписи, 

великого значення набуває визначення співвідношення використання зорової 

та звукової інформації у відеозаписі. Варіації такого співвідношення завжди 

привертали увагу дослідників, які займалися проблемами навчання ІМ.  

На думку Н.І. Гупки-Макогін (2015, с. 240), поєднуючи аудіо- і 

відеоряд, перевагу все ж таки слід надавати саме відеоряду, що 

обумовлюється психологічною готовністю студентів до сприйняття, 

насамперед, зорового компонента інформації як значеннєвої опори або 
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контекстуалізації для вирішення професійно орієнтованих завдань. Г. Бак 

(Buck, 2001, p. 173) стверджує, що візуальна інформація є менш важливою за 

аудіоряд, коли йдеться про необхідність зрозуміти зміст висловлювання. 

Науковець вважає, що успішність сприйняття відеоряду залежить від 

індивідуальних особливостей адресата, саме тому акцент варто робити на 

аудіо супровід. 

У цьому питанні ми поділяємо точку зору методистів Н.І. Бичкової 

(1999), Т.І. Петрової та Е.І. Щукіної (2009), Ю.П. Федоренко (2008) стосовно 

рівноправності двох компонентів (мовлення та зображення) при навчанні ІМ. 

Синтез слухової і зорової наочності забезпечує лінгвістичну та 

екстралінгвістичну основу, що є важливою умовою для оволодіння 

іншомовним мовленням. Зоровий ряд, що відображає природну ситуацію та 

органічно пов’язується з темою, допомагає зрозуміти залежність, яка існує 

між мовою, мовленням та ситуацією. Натомість звуковий ряд, набуваючи 

(відносно зображення) все більшої самостійної змістової насиченості, несе 

нове трактування зоровому ряду (Федоренко, 2008, с. 32-35). Т.І. Петрова та 

Е.І. Щукіна (2009, с. 372) стверджують, що саме комплексне одночасне 

застосування засобів слухової, зорової зображальної та зорової вербальної 

наочності є ефективним засобом реалізації розвинутого образного мислення 

та зорової пам’яті для навчання усного мовлення студентів немовних 

спеціальностей. Одночасна трансляція звуку і зображення сприяє розвитку 

умінь сприймати мову на слух та стимулює подальше мовлення студентів, що 

відбувається у вираженні власних думок, суджень, доказів. Відео 

демонстрація має велике значення у процесі навчання ІМ, оскільки засвоєння 

інформації відбувається краще, якщо студенти не лише чують, але й бачать 

завдяки засобам невербальної наочності (Губіна, Мартинюк, 2016, с. 102). 

Слушним видається зауваження Ю.П. Федоренко (2008), що 

співвідношення мовлення та зображення повинно вирішуватись в залежності 

від предмета вивчення, від конкретних завдань навчання. За словами 

Д. Віліса (Willis, 1983, р. 19), необхідно виходити із навчальних цілей, 
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реалізації яких покликаний слугувати відібраний навчальний матеріал. У 

випадку недбалого використання, увага студента може повністю 

переключитися на відеоматеріал, наслідком чого може бути цілковите 

ігнорування звукового супроводження, тобто аудіоряду. 

Відтак у нашому дослідженні, з метою навчання ПОММК майбутніх 

інженерів-механіків, здійснюючи добір подкастів, надаємо перевагу тим із 

них, які демонструють рівноправне використання аудіо- та відеоряду. У 

зв’язку з цим добір подкастів пропонуємо здійснювати виходячи із критерію 

рівноцінності аудіо- та відео інформації. 

Перейдемо до розгляду факторів (лінгвістичні, акустичні, 

психолінгвістичні), які спричиняють труднощі у процесі розуміння 

реципієнтом іншомовних подкастів, та впливають на успішність розвитку 

вмінь ПОММК. Більшість із цих труднощів можна зняти шляхом здійсненого 

відповідним чином відбору навчального матеріалу (на основі визначених 

заздалегідь критеріїв добору окресленого матеріалу). 

Лінгвістичні фактори, у свою чергу, поєднують фонетичні, лексичні, 

граматичні та композиційно-смисловий фактори. 

Фонетичні фактори пов’язуються, в першу чергу, з інтонацією, 

артикуляцією і темпом мовлення (Бігич, 2012, с. 22; Вікович, 2016, с. 91).  

Однією з найбільш інформативних для розуміння ознак є інтонація, 

оскільки за допомогою неї слухач може сегментувати мовлення на окремі 

синтаксичні блоки, розуміти зв’язок між частинами речень, а отже й розуміти 

зміст почутого (Гальскова, Гез, 2006, с. 162). Логічна інтонація членує фрази 

на закінчені смислові відрізки, слугує для виділення основної думки та 

визначає комунікативний тип фрази (Бігич, 2012, с. 22). 

За А.А. Калитою (2001, с. 128-131), важливим засобом інтонаційної 

організації мовленнєвого потоку є пауза, яку дослідниця визначає як перерву 

у звучанні або інтонаційний поділ мовленнєвого потоку. Наявність паузації у 

подкасті покращує імовірнісне прогнозування і дає можливість заповнити 

прогалини у розумінні на основі загального смислу сприйнятого повідомлення 
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(Малушко, 2013a, с. 115). Відсутність пауз у мовленні, навпаки, ускладнює 

процеси виділення та розуміння головної думки почутого, перешкоджає 

засвоєнню сприйнятого матеріалу в цілому, адже саме під час паузи реципієнт 

пов’язує нову інформацію з почутою раніше та, певною мірою, передбачає 

зміст того, що йому ще належить почути.  

Успішному розумінню іншомовного подкасту може завадити й нечітка 

артикуляція мовця. Л.С. Штар (Stahr, 2009, р. 582) запевняє, що асиміляція та 

нечітка артикуляція – невід’ємні характеристики усного мовлення, лексичні 

одиниці виражаються не так чітко у порівнянні з письмовим мовленням, що й 

ускладнює процес сегментації. 

У реалізації семантичної функції мовлення важливу роль відіграє темп 

мовлення. Терміном «темп» як часовою характеристикою визначають 

швидкість мовленнєвого потоку, її прискорення чи сповільнення, зумовлені 

ступенем її артикуляційної напруги та слухової чіткості (Калита, 2001, с. 125). 

За словами Н.Д. Гальскової, Н.І. Гез (Гальскова, Гез, 2006, с. 218-221), 

існує гранично допустима швидкість пред’явлення мовленнєвих повідомлень, 

завищення чи заниження якої може призвести до різкого спаду активності та 

помітного зниження рівня розуміння, викликати втому та спричинити падіння 

емоційного тонусу. О.Ю. Малушко у своєму дослідженні також указує, що 

заниження темпу спотворює інтонаційний малюнок фрази, порушує норми 

наголосу, заважає швидкості реакції та суттєво послаблює увагу, необхідну 

для сприйняття та розуміння іншомовного мовлення (Малушко, 2013a, с. 115). 

Темп мовлення варто вимірювати кількістю складів за хвилину. 

Кількість слів за хвилину не спроможна надати точного уявлення щодо темпу, 

оскільки слова можуть бути довгими чи короткими, а середня довжина слова 

варіюється в залежності від мови (Миньяр-Белоручев, 1990, с. 140).  

Для процесу спілкування найбільш характерним є середній темп 

мовлення. У навчанні також бажано відштовхуватися від природнього темпу 

мовлення, який різниться в залежності від мови (Малушко, 2013a, с. 114). 

Посильним темпом для сприйняття англомовних аудіотекстів на слух, з точки 
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зору О.В. Кміть (2000, с.62) вважається 230 складів за хвилину (110 – 115 слів). 

Л.О. Максименко (2014, с. 142), зауважує, що середній темп усного 

англійського мовлення сприятливий для сприйняття на слух та розуміння 

становить 220 складів за хвилину (105-110 слів). На старших курсах навчання, 

відповідно до точки зору О.Ю. Малушко, темп іншомовного подкасту повинен 

складати 180-230 складів за хвилину (Малушко, 2013a, с. 114-115). 

Беручи до уваги викладене, вважаємо за доцільне добирати англомовні 

автентичні подкасти, темп мовлення яких складає 220-230 складів за хвилину, 

що, з нашої точки зору, є запорукою не тільки швидкого і точного розуміння, 

але, у тому числі, й ефективного розвитку вмінь ПОММК. Таким чином, 

можемо підсумувати, що відбір подкастів має здійснюватися відповідно до 

критерію урахування фонетичних особливостей подкасту (інтонації, 

артикуляції, темпу мовлення). 

Серед величезної кількості навчальних матеріалів, що знаходяться у 

вільному доступі в мережі Інтернет для перегляду та/чи прослуховування, з 

метою навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК вважаємо за 

необхідне обирати ті подкасти, які демонструють доречне використання 

засобів на лексичному рівні, характеризуються коректним граматичним та 

композиційно-смисловим оформленням, тобто слугують взірцем дотримання 

всіх мовних норм. Поняття «мовна норма» є складовою культури мовлення та 

інтерпретується С.Я. Єрмоленко (2004, с. 285-286) як свідоме, цілеспрямоване, 

майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й 

обставин спілкування. Слідом за Н.М. Романовою (Романова, 2006, с. 72-73), 

у нашій дисертаційній роботі тлумачимо поняття мовної норми як визначений 

склад одиниць мовлення і композиційні моделі певного жанру та стилю. 

Поняття норми є центральним в теорії культури мовлення, саме тому не можна 

нехтувати питаннями її дотримання чи відхилення від неї. У науковій сфері 

існують власні норми використання лексичних, граматичних та структурно-

семантичних побудов. Це зумовлено не тільки наявністю специфічного набору 

лексичних одиниць, великою кількістю термінів, що характеризують певну 
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галузь науки і техніки, переважним використанням тих чи інших конструкцій, 

а й загальною побудовою мовлення, яка задається і, в багатьох випадках, 

визначається специфікою комунікативного завдання (Метс, Митрофанова, 

Одинцова, 1981). 

Лексичні фактори. Глибина розуміння майбутніми інженерами-

механіками іншомовного подкасту тісно пов’язана з доречністю використання 

у ньому професійної термінології, абревіатур, запозичених слів, синонімів, 

омонімів, під якою, слідом за І.А. Кравцовою (2013, с. 18), розуміємо 

використання відповідно до ситуації спілкування, мети висловлювання, теми 

повідомлення. Порушення лексичної чистоти мовлення знаходить вияв на 

лексико-семантичному рівні, коли певне слово вживається з невластивим йому 

значенням. Такі явища часто є порушенням логіки й точності мовлення, а на 

цій основі – його нормативності, правильності (Кравцова, 2013, с. 14). З цієї 

причини у відібраних з навчальною метою подкастах неприпустимим, на наш 

погляд, є семантично невиправдане використання термінології, абревіатур, 

іншомовних запозичень, зловживання повторюванням мовних засобів, 

необхідних для вираження змістовної інформації. 

Не менш важливим аспектом, який впливає на ефективність розуміння 

англомовного автентичного подкасту майбутніми інженерами-механіками, а 

отже й ефективність навчання на його основі ПОММК, є «правильне 

дозування мовного матеріалу» (Борисова, 2001). Якість розуміння змісту 

іншомовного подкасту залежить від рівня його насиченості незнайомими 

реципієнту лексичними одиницями, у тому числі спеціальними термінами, 

термінологічними словосполученнями. Надмірна кількість незнайомих 

елементів уповільнюють процес розуміння подкасту, адже мовна одиниця, яка 

не закладена у довготривалу пам'ять реципієнта, може бути синтезована тільки 

під час дискурсивних мисленнєвих актів, таких як аналіз іншомовного 

контексту, елементів мовної одиниці та синтез її значень (Малушко, 2013a, 

с. 104). 
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Н.Д. Гальськова та Н.І. Гез (Гальськова, Гез, 2006, с. 177) вважають 

прийнятним рівень насиченості аудіотексту новою лексикою у відсотковому 

відношенні 2-5%. Проте слід зауважити, що такі підрахунки можна вважати 

вірними тільки по відношенню до лексики, що передає ключову інформацію, 

тобто таку, яка не притаманна іншим лексичним одиницям (Миньяр-

Белоручев, 1990, с. 143). У випадку якщо незнайомі слова не є ключовими, 

їхній гранично допустимий відсоток, який не перешкоджає розумінню смислу, 

складає 30% від усієї кількості слів у аудіотексті (Сергеева, Яковлева, 2012, 

с. 52). 

Як зазначає Т.В. Громова (Громова, 2003, с. 76), розумінню тексту не 

перешкоджає наявність незнайомих лексичних одиниць за умови якщо вони 

виконують функції найменш семантико інформативних елементів речення, 

тобто розуміння смислу залежить й від синтаксичної функції слова, від того як 

розподілене комунікативне навантаження між членами речення.  

Урахування зазначеного вище при здійсненні відбору англомовних 

подкастів з метою навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК вбачаємо 

у дотриманні критерію урахування лексичних особливостей подкасту 

(доречність використання, насиченість невідомими лексичними одиницями). 

Граматичні фактори. Мова науки характеризується не лише 

унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, а й високою граматичною 

організацією. Якість розуміння майбутніми інженерами-механіками змісту, 

що розкривається у подкасті, за рахунок використання тієї чи іншої 

синтаксичної конструкції англійської мови, зумовлюється коректністю 

побудови цієї конструкції. Саме завдяки правильності граматичного 

оформлення мовлення реалізується інформаційно-інформативна функція 

мовлення, здійснюється цілеспрямований вплив на слухача (Кравцова, 2013, 

с. 108).  

Перенасиченість подкаста складними синтаксичними конструкціями 

може мати ефект зниження рівня уваги, необхідної для опрацювання змісту 

почутого. Так, англомовним подкастам інженерної тематики притаманне 
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широке використання різних конденсованих конструкцій. Це зумовлено тим, 

що жанр науково-технічного тексту відноситься вченими до стислих текстів з 

лаконічним викладом досить великого обсягу інформації. До явищ 

синтаксичної конденсації, надмірне використання яких здатне спричинити 

перешкоди оптимальному розумінню смислу подкасту, можна віднести такі: 

граматичну неповноту, безсполучниковий зв’язок, синтаксичну асиметрію 

(пропуск логічних частин висловлювання) (Валгина, 2001, с. 242), різні за 

характером номіналізації, інфінітивні та герундіальні комплекси, еліпсис, 

заміни (Дюндик, 2007, с. 283). 

Таким чином, доречним видається виділення критерію урахування 

граматичних особливостей подкасту (точність граматичного оформлення, 

перенасиченість складними синтаксичними конструкціями). 

Композиційно-смисловий фактор. Перешкодою у розумінні 

іншомовного подкасту може стати порушення його композиційної чи 

смислової структури. За словами Д. Бела (Bell, 2003, р. 7), інколи 

недотримання структури інформаційного повідомлення викликає більші 

труднощі для розуміння, ніж труднощі суто мовленнєвого характеру. Усне 

ММ вимагає стрункості структури, яка є однією з її норм та правил, і розбиття 

компоненту структури шляхом вклинювання іншого компоненту структури чи 

відсутність традиційно необхідних компонентів вважається очевидним 

композиційним порушенням, відхиленням від норм (Романова, 2006, с. 73). 

Композиційна побудова іншомовних подкастів повинна зумовлюватися, 

з нашої точки зору, особливостями побудови монологічного висловлювання, 

а отже повинна містити зачин (вступ) – основну частину – висновки. Зачин 

слугує початком взаємодії мовця та реципієнта, його основною метою є 

залучення уваги слухача, визначення предмету та мети висловлювання, 

налагодження обопільного контакту. Основна частина має присвячуватися 

послідовному, логічному, аргументованому викладу суті нагальної проблеми. 

У ній повинна висвітлюватися основна тема висловлювання з її аналізом, 

узагальненням, обґрунтуванням висунутих положень та тез. Висновки – це 
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коротке, стисле узагальнення сказаного в основній частині (Гальперин, 2007). 

Висновки покликані сприяти осмисленню почутого: досягається це шляхом 

виокремлення ідеї, ядра висловлювання, необхідним заключним 

узагальненням матеріалу, формулюванням теоретичних та практичних 

умовиводів (Сидоренко, 2003, с. 86). 

Важливим для урахування при відборі подкастів для успішної реалізації 

мети навчання є й дотримання комунікативно-смислової структури мовлення. 

Наявність тематичності, яку тлумачать як співвіднесеність висловлювання з 

певною мікротемою чи мікротемами, є обов’язковим (Малетина, 2007). Однак, 

слід зазначити, що за наявності у подкасті великої кількості мікротем увага 

реципієнта розпорошується, розуміння ним суті обговорюваного питання 

сповільнюється. Різкі, непередбачувані переходи від однієї теми до іншої 

видаються інколи непосильними для розуміння. Спосіб викладення думки у 

подкасті, динамічність розвитку сюжету можуть як позитивно, так і негативно 

впливати на аудитивний процес (Малушко, 2013a, с. 109). Головна думка 

подкасту має чітко виділятися на тлі деталей, призначенням яких є органічне 

її доповнення. За словами О.Ю. Малушко (Малушко, 2013а, с. 110), головна 

думка розуміється з успішністю у 90-100%, якщо знаходить вираження на 

початку подкасту, 70% – якщо в кінці та 40% за умови розкриття в середині 

тексту.  

Таким чином, ступінь труднощів, що виникають у процесі засвоєння 

студентами композиційно-смислової структури подкасту визначається 

структурною цілісністю висловлювання, завершеністю у змістовому плані, 

строгою логікою та послідовністю викладу, кількістю наявних мікротем, 

експліцитністю представлення інформації, чіткістю формулювання та 

особливостями висловлення головної думки. 

У світлі зазначеного, актуальним нам видається добір подкастів 

відповідно до критерію урахування специфіки композиційно-смислової 

побудови подкасту. 



95 
 

Акустичні фактори видаються нам не менш важливими, адже велика 

кількість подкастів створюється в реальних умовах виробництва, наприклад, 

на фоні шуму працюючих верстатів під час виготовлення чи обробки певної 

деталі. З одного боку, такий фактор не може не ускладнювати процес 

сприйняття, та відповідно, розуміння реципієнтом змісту самого подкасту, 

однак, з іншого боку, урахування наявності фонового шуму в подкасті при 

доборі навчальних матеріалів є суттєвим моментом, який забезпечує 

природність процесу аудіювання, максимально наближуючи його до реальних 

умов спілкування. У процесі відбору матеріалів для навчання також вважаємо 

за необхідне приділяти увагу якості звукового запису іншомовного подкасту, 

адже, з-поміж інших, цей фактор так само здатен демотивувати студентів, 

знизити рівень їхньої уваги та зацікавленості, вплинути на результативність 

процесу навчання. Звідси випливає критерій урахування акустичних 

особливостей подкасту (наявності фонового шуму, якісного звукового 

оформлення подкасту). 

Психолінгвістичні фактори. Ефективність навчання ПОММК на 

основі іншомовних подкастів, залежить від розуміння реципієнтом змісту 

висловлювання, оскільки тільки за таких умов відбувається активна 

мобілізація психічної діяльності (Елухина, 1991, с. 231). В свою чергу, 

досягнення певного рівня розуміння навчального матеріалу, вилучення 

необхідної інформації, її інтерпретація та використання у власному 

висловлюванні буде успішним за умови доступності, посильності цієї 

інформації для студентів (Федорова, 2006, с. 54). 

Доступність та посильність автентичних англомовних подкастів для 

майбутніх інженерів-механіків безпосередньо пов’язана з їхньою складністю 

– категорією, що відображає внутрішню структуру горизонтальних і 

вертикальних напрямків логіко-семантичних відношень між явищами і 

предметами, тобто об’єктивну характеристику мовного матеріалу, що 

залежить від кількості понять, фактів, законів, теорій, що входять до матеріалу 

(Добровольская, 1992).  
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Пропоновані майбутнім інженерам-механікам подкасти мають бути 

доступними та посильними як щодо мовного оформлення, так і щодо 

змістового наповнення. Це забезпечується, на думку Н.В. Єлухіної (Елухина, 

1991, с. 232), поєднанням інформативності та надлишковості, тобто тексти 

повинні містити як нову, так і вже відому слухачам інформацію, що створює 

сприятливі умови для функціонування механізму ймовірнісного 

прогнозування та полегшує осягнення змісту. Таким чином, доцільним є 

виділення критерію доступності та посильності інформації, яка 

розкривається у англомовному подкасті.  

Критичною умовою для успішного розвитку вмінь ПОММК у майбутніх 

інженерів-механіків є мотивація, тобто рушійна сила, яка спонукає до набуття 

знань, саморозвитку та удосконалення. Поява чи втрата мотивації може 

залежати від ступеня зацікавленості студентом англомовними подкастами, які 

пропонуються викладачем. Якщо інформація співпадає з інтересами 

слухачів – у них виникає бажання її осягнути, що й мотивує до подальшого 

прослуховування із більш активним застосуванням метакогнітивних стратегій 

і стимулює до подальшої навчальної діяльності (Kurita, 2012, p. 30). Цю 

позицію підтримує низка учених. Найкращими мотиваційними стимулами для 

слухачів є цікавий контент аудіотексту, суб’єктивне усвідомлення того, що 

аудіоповідомлення зрозуміле (Мартиненко, 2016, с. 44). Аудитивний матеріал, 

підібраний викладачем, повинен зацікавити студентів, викликаючи бажання 

слухати і думати (Гончар, 2010, c. 88). Правильно підібрані подкасти 

відіграють роль потужного мотиваційного засобу, поєднання пізнавального та 

емоційного створює позитивний вплив на розуміння навчального матеріалу, 

компенсує нестачу уваги (Дмитриев, Мещяреков, 2014). Не слід забувати той 

факт, що відібрані викладачем подкасти мають бути здатними стимулювати 

студентів до активного виконання проблемних завдань на їхній основі як в 

аудиторний, так і в позааудиторний час. Таким чином, у процесі добору 

подкастів, не можна нехтувати критерієм мотиваційної цінності інформації.  
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На успішність виконання студентами наданого викладачем проблемного 

завдання, пов’язаного з майбутньою професійною діяльністю, та подальше 

представлення результатів його вирішення у формі ПОММК, впливають 

також інформативність та проблемність подкастів. Інформативність і 

пізнавальна цінність матеріалу дозволяють студентам набути нових знань, 

стимулюють їхню інтелектуально-пізнавальну діяльність (Бочкарьова, 2006, 

с. 36). На думку С.Е. Кіржнер (2009, с. 73), саме проблемність навчальних 

матеріалів стимулює студентів до вираження власного ставлення до 

сприйнятої інформації, забезпечуючи мотивацію до створення монологічних 

висловлювань. Тексти, які використовуються з навчальною метою, повинні 

містити цінну професійно значущу інформацію для студентів, що сприятиме 

розвитку їхньої англомовної компетентності та професійної компетентності 

взагалі (Бірецька, 2013). Так, подкаст, у якому йдеться про найновітніші 

досягнення в галузі механічної інженерії, відповідає пізнавальним потребам 

студентів, здатний одночасно поінформувати та зацікавити. Окрім того, саме 

подкасти, що присвячені опису/розгляду нагальної проблеми на одну з 

професійних тем, здатні стимулювати активну мисленнєву діяльність, 

спрямовану на пошук шляхів власного рішення означеної проблеми, та 

сприяють висловленню студентами власних думок в усній формі. Отже, 

важливим при відборі автентичних англомовних подкастів видається 

дотримання критерію інформативності та проблемності. 

Не менш вагомими аспектами, на які потрібно зважати, здійснюючи 

відбір подкастів із навчальною метою є достовірність, яка передбачає 

відповідність реальній дійсності, та об’єктивність, тобто незалежність від 

думки автора. Перш ніж рекомендувати подкаст студентам у якості опори, 

викладач має впевнитися у надійності інформації, порівнявши її з інформацією 

із інших джерел. У випадку, якщо інформація, яка висвітлюється в подкасті, 

не була перевірена належним чином, у реципієнта виникають сумніви або ж 

цілковита недовіра, що призводить до втрати мотивації у вирішенні на його 

основі наданого проблемного завдання та появи небажання працювати з таким 
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подкастом. Саме тому, викладачу слід обирати англомовні подкасти для 

навчання з авторитетних Інтернет-джерел та переконуватися у надійності 

інформації, яку вони висвітлюють. Це знаходить вияв у критерії 

достовірності та об’єктивності інформації подкасту.  

Ще одним ключовим моментом у процесі відбору подкастів, який 

нерозривно пов’язаний з наявністю чи відсутністю у студентів мотивації, для 

реалізації поставленої мети навчання є урахування того, що текст є джерелом 

інформації, яка має бути актуальною і повинна містити елементи новизни. За 

словами Ю.І. Пасова (Пассов, 1989, с. 107), для розвитку інтересу до 

оволодіння мовленнєвими вміннями необхідно постійне впровадження 

новизни в усі елементи навчального процесу. Новизна забезпечується шляхом 

введення новоцікавої, з точки зору професійного спрямування, пізнавальної 

інформації (Коробейнікова, 2014, с. 73). 

На думку О.В. Бирюк, новизна підкріплюється практичною корисністю, 

що виражається як реальна можливість використання студентами почутої 

інформації в різних сферах діяльності (Бирюк, 2006, с. 156). Навчальні 

матеріали повинні розширювати предметні, професійні та соціокультурні 

знання студентів, містити інформацію, яка відповідає сучасному стану та 

тенденціям розвитку в галузі знань «Механічна інженерія». На нашу думку, 

означене можна реалізувати шляхом відбору подкастів із дотриманням 

критерію професійної актуальності та новизни поданої інформації. Варто 

також відмітити, що система подкастингу є надзвичайно гнучкою і постійно 

оновлюється, що дозволяє користувачам, які здійснюють самостійний пошук 

інформації для вирішення проблемного завдання за межами аудиторії, 

отримувати миттєвий доступ до найостанніших та найактуальніших подій. 

Складні умови аудитивної інформації, напружена діяльність психічних 

механізмів призводять до швидкого стомлення та неспроможності сприймати 

більше (Елухина, 1991, с. 232). У цьому зв’язку важливим видається 

урахування обсягу подкасту, що знаходить вияв у дотриманні критерію 

урахування тривалості подкасту.  
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Погоджуючись із більшістю методистів (Н.І. Гез, С.Е. Кіржнер, 

Л.О. Максименко, О.Ю. Малушко та ін.), вважаємо, що на просунутому 

ступені навчання, посильним для сприйняття на слух, тобто таким, що 

сприймається студентами без погіршення розуміння смислу за рахунок втоми, 

втрати уваги або зацікавленості, є подкаст тривалістю до 3-5 хвилин.  

Однак, допускаємо й можливість використання подкастів з більшою 

тривалістю звучання у межах самостійної роботи студентів. Зазвичай, 

подкасти більшої тривалості мають формат профільних інтерв’ю, лекцій 

професорів чи відомих спеціалістів з певної тематики і становлять цінне 

джерело актуальної інформації (Малушко, 2013а, с. 116).  

Добір подкастів з метою навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК здійснювався з урахуванням вищезазначених критеріїв добору. 

Джерелами відбору слугували ресурси мережі Інтернет, а саме: актуальні 

вебсайти подкастів для спеціалістів у галузі знань «Механічна інженерія» 

(Engineering Podcasts https://player.fm/featured/engineering; Engineering and 

technology https://eandt.theiet.org/tags/students; Engineering Commons 

http://theengineeringcommons.com/; Amp Hour Electronics Podcast 

https://theamphour.com/; Engines of Our Ingenuity https://player.fm/series/engines-

of-our-ingenuity-12682174; 99% invisible https://99percentinvisible.org/episodes/; 

Discovery files https://player.fm/series/the-discovery-files-1285027; Engineering 

Career Coach Podcast (TECC) https://player.fm/series/series-2324434; Civil 

Engineering Podcast (CEP) https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-

the-civil-engineering-podcast; Structural Engineering Channel (TSEC) 

https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-

OLiKCAxSeYM/amp/; Civil FX http://www.civilfx.com/category/podcast/; Maker 

Cast http://www.podcastformakers.com/; Cadcamstaff.com https://cadcamstuff. 

com/category/podcast/; The innovation engine podcast https://www.3pillarglobal. 

com/?s=podcast; Engineering.com https://www.engineering.com/videos/ 

productdesignshow.aspx; Board Makers https:// soundcloud.com/board-makers; 

Engineer Guy http://www.engineerguy.com/ та інші); всесвітньо популярні 

https://player.fm/featured/engineering
https://eandt.theiet.org/tags/students
http://theengineeringcommons.com/
https://theamphour.com/
https://player.fm/series/engines-of-our-ingenuity-12682174
https://player.fm/series/engines-of-our-ingenuity-12682174
https://99percentinvisible.org/episodes/
https://player.fm/series/the-discovery-files-1285027
https://player.fm/series/series-2324434
https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
http://www.civilfx.com/category/podcast/
http://www.podcastformakers.com/
https://www.engineering.com/videos/%20productdesignshow.aspx
https://www.engineering.com/videos/%20productdesignshow.aspx
http://www.engineerguy.com/
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директорії подкастів (https://vimeo.com, https://www.youtube.com); вебсайт 

відомого некомерційного фонду TED (https://www.ted.com/talks), на якому 

викладають обрані доповіді щорічних наукових конференцій; вебсайти 

закордонних ЗВО, де розміщено безліч подкастів від провідних науковців та 

лідерів думок у галузі знань «Механічна інженерія» (Oxford university 

https://www.podcasts.ox.ac.uk/ keywords/engineering), Engineering Management 

Institute https://engineeringmanagementinstitute.org/podcasts/), Metropolitan State 

University of Denver (https://itunes.apple.com/us/itunes-u/industrial-design-david-

klein/id555384934?mt=10).  

Із усього масиву проаналізованих автентичних подкастів (близько 

1000 одиниць), нами було обрано 200 подкастів. Приклади текстів відібраних 

нами іншомовних автентичних подкастів наведено у додатку Д. 

На рисунку 2.1 схематично представлено особливості здійснення 

процедури відбору англомовних автентичних подкастів. 

Наступним питанням, що вимагає нагального розгляду, є укладання, на 

основі відібраних нами подкастів, мовних (лексичного та граматичного) 

мінімумів. Питання відбору лексичного та граматичного матеріалів висвітлено 

у роботах багатьох дослідників: В.А. Бухбіндера, Л.В. Бірецької, Л.В. Крисак, 

Б.А. Лапідуса, Л.Ф. Манякіної, Н.В. Майєр, Л.І. Морської, Ю.І. Пасова, 

Г.С. Скуратівської, О.Б. Тарнопольського та ін. 

За одиницю відбору лексичного матеріалу в нашому дослідженні, 

слідом за Н.В. Майєр (2010), визначаємо лексичну одиницю. На мовному рівні 

– це термінологічні одиниці, абревіатури та стійкі термінологічні сполучення, 

які є характерними для подкастів, присвячених актуальним темам професійної 

діяльності майбутніх інженерів-механіків; на мовленнєвому рівні – етикетні 

мовленнєві формули та клішовані вирази, характерні певним ситуаціям 

подальшої професійної діяльності. 

  

https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
https://www.ted.com/talks
https://www.podcasts.ox.ac.uk/%20keywords/engineering
https://engineeringmanagementinstitute.org/podcasts/
https://itunes.apple.com/us/itunes-u/industrial-design-david-klein/id555384934?mt=10
https://itunes.apple.com/us/itunes-u/industrial-design-david-klein/id555384934?mt=10
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Рис. 2.1 Особливості здійснення процедури відбору англомовних автентичних подкастів 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ АНГЛОМОВНИХ АВТЕНТИЧНИХ ПОДКАСТІВ 

СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ПОММК ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ УСПІШНІСТЬ 

РОЗВИТКУ ВМІНЬ ПОММК 
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Загальновідомим є те, що процедура відбору мовного мінімуму 

здійснюється з урахуванням низки критеріїв. Так, Н.В. Майєр (2010), 

добираючи лексичний матеріал, керується критеріями комунікативної 

цінності, частотності, словотвірної здатності, сполучуваності, зразковості, 

стройової здатності. На думку Л.С. Бірецької (2013), необхідним є урахування 

критеріїв тематичності, функціонування терміну в різних субтерміносистемах, 

частотності, професійного спрямування, критерію вилучення термінів, які 

увійшли до загального вжитку. Г.С. Скуратівська (2002, с. 7), використовуючи 

термін «принципи» відбору, виокремлює такі: тематичності, частотності, 

семантичної цінності лексем, урахування рангового коефіцієнта, що 

відображає кількість джерел, в яких зареєстровано слово. 

О.Б. Тарнопольський (1981) визначає такі принципи відбору лексичного 

мінімуму, як принцип частотності, принцип цінності лексики для подальшої 

спеціалізації, семантичний принцип, а також негативні принципи виключення 

інтернаціональних слів і лексичних одиниць прозорої семантики.  

Беручи до уваги існуюче науково-методичне надбання з цього питання, 

виокремлюємо такі основні критерії відбору лексичного матеріалу, як: 

1) критерій тематичності: відібрана лексика має відбиратися та 

групуватися за ознакою належності до тієї чи іншої теми, безпосередньо 

пов’язаної з майбутньою професійною діяльністю фахівця. Такий підхід 

сприяє не лише формуванню лексичної компетентності, але й професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності, позаяк забезпечує пріоритет 

предметної сторони змісту навчання (Бірецька, 2013);  

2) критерій частотності. Згідно з даним критерієм, доцільним при 

укладанні словника лексичного мінімуму є урахування кількості повторень 

лексичної одиниці у тексті. Учені-методисти (Ю.І Пасов, Н.В. Майєр, 

Л.С. Бірецька) зазначають, що коефіцієнт повторюваності у джерелах відбору 

має становити не нижче п’яти. Укладаючи, зокрема, словник із урахуванням 

зазначеного критерію, варто звернути увагу на частотне використання 
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абревіатур, що притаманне подкастам, тематика яких стосується професійної 

діяльності майбутніх спеціалістів у галузі знань «Механічна інженерія»; 

3) критерій семантичної цінності лексем. Відповідно до цього критерію 

добираємо лексичні одиниці на позначення важливих понять механічної 

інженерії, які відображають специфіку комунікації фахівців з окресленої 

галузі знань і сприяють її ефективному перебігу. 

Враховуючи зазначені критерії відбору лексичного матеріалу, нами було 

укладено лексичний мінімум, загальною кількістю 200 одиниць (Додаток Е).  

Укладаючи граматичний мінімум на основі відібраних нами 

автентичних подкастів, керуємося критеріями частотності та практичної 

необхідності і виділяємо такі типові для науково-технічних текстів 

особливості граматичного оформлення, як: насиченість пасивними, 

інфінітивними, дієприкметниковими, герундіальними, прийменниковими та 

безприйменниковими конструкціями, використання складнопідрядних речень 

та складних модальних присудків.  

Таким чином, урахування виділених та описаних вище критеріїв, 

дозволило нам здійснити процедуру відбору навчального матеріалу, а саме 

автентичних подкастів, лексичного та граматичного мінімумів. 

2.2. Підсистема вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського професійно орієнтованого монологу-міркування 

Одним із ключових компонентів методики навчання є створення 

ефективної підсистеми вправ, мета якої – поетапний розвиток умінь ПОММК. 

Питаннями розробки вправ для навчання професійно орієнтованого ММ 

займались: Н.Л. Драб (2005), Т.П. Дружченко (2018), А.О. Ємельянова (1978), 

С.Е. Кіржнер (2009), М.В. Куімова (2005), Л.Я. Личко (2008), Л.В. Малетіна 

(2007), С.П. Мащенко (1999), Н.Р. Петранговська (2005), П.О. Сидоренко 

(2003), В.В. Тарасенко (2008), О.Б. Тарнопольський (2003, 2013), 

І.А. Федорова (2006). 
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Існують різні підходи до укладення систем (підсистем) вправ. 

Ю.І. Пасов (Пассов, 1989, с. 93-95) пропонує дворівневу систему вправ: 

перший рівень складають умовно-мовленнєві, другий – мовленнєві вправи. 

Дворівневого підходу до укладення системи вправ дотримуються й 

Е.П. Шубін (Шубин, 1963) (некомунікативні та комунікативні вправи), 

М.С. Ільїн (Ильин, 1975) (домовленнєві та мовленнєві вправи), 

С.Г. Бархударов (Бархударов, 1967), І.В. Рахманов (Рахманов, 1980) (мовні та 

мовленнєві вправи).  

С.П. Шатілов (Шатилов, 1985) пропонує використовувати трирівневу 

систему вправ: некомунікативні вправи, не пов’язані з ситуацією мовлення; 

умовно-комунікативні вправи та істинно-комунікативні вправи. Такого ж 

принципу побудови системи вправ дотримується й Н.Ф. Бориско: рецептивно-

репродуктивні; рецептивно-продуктивні та продуктивні вправи (Бориско, 

1987). З огляду на зазначене, можна відмітити той факт, що при побудові 

системи вправ дослідники пропонують відштовхуватися від класифікації 

вправ у відповідності до їх типів. 

Цікавим видається підхід, у якому йдеться про шестирівневу 

(Сидоренко, 2003, с. 107) систему вправ, і який спирається на класифікацію 

вправ відповідно до їх видів, а саме:  

- вправи на знаходження, повторювання та засвоєння відібраних 

лексичних одиниць та граматичних конструкцій; 

- вправи на імітацію ситуацій, що містять новий лексико-граматичний 

матеріал; 

- вправи на розпізнавання нового лексико-граматичного матеріалу в 

розгорнутих автентичних ситуаціях, вправи на кодування інформації з метою 

її подальшої інтерпретації; 

- вправи на продукування зв’язного монологічного висловлювання, його 

інтерпретацію та аналіз; 

- вправи творчого характеру на основі вивченого матеріалу; 
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- вправи у вільній мовленнєвій активності з проблем, що 

обговорювалися у ході дискусії. 

Існують роботи, в яких, при укладенні систем (підсистем) вправ, 

пропонується враховувати послідовність розвитку мовленнєвих умінь. Так, 

Н.І. Гез (Гез и др., 1982) пропонує укладати систему вправ відповідно до 

розуміння цього поняття як «організації взаємопов’язаних дій, розташованих 

у порядку наростання мовних та операційних труднощів з урахуванням 

послідовності становлення мовних знань, мовленнєвих та комунікативних 

навичок та умінь і характеру реально існуючих актів мовлення». Точку зору 

Н.І. Гез поділяє й Н.Р. Петранговська (2005), яка визначає підсистему вправ як 

ефективну, економічну та послідовну організацію необхідних типів, видів та 

різновидів вправ, яка враховує закономірності формування вмінь та навичок 

певного виду мовленнєвої діяльності та труднощів певної ІМ. 

У нашому дослідженні ми спираємося на підхід Н.І. Гез та визначаємо 

підсистему вправ як ефективну організацію, розроблених із використанням 

технології подкастингу, типів і видів вправ, яка враховує послідовність 

формування навичок та розвиток умінь ПОММК у порядку зростання рівня їх 

складності. Саме тому доцільним видається виділення та класифікація 

навичок та умінь ПОММК. Перш за все, звернемося до тлумачення поняття 

«мовленнєве уміння». Ю.І. Пасов (Пассов, 1989, с. 37) визначає мовленнєве 

уміння як здатність управляти мовленнєвою діяльністю в умовах вирішення 

комунікативних завдань спілкування. Відповідно до Т.С. Сєрової (Серова, 

2001, с. 87), мовленнєве уміння – складна мовленнєва дія, що виконується 

самостійно та якісно, і сприяє здійсненню мовленнєвої діяльності у будь-яких 

умовах та ситуаціях спілкування завдяки повній сукупності характерних 

якостей. Під умінням ММ, слідом за Л.В. Малетіною (Малетина, 2007, с. 131), 

розуміємо уміння комунікативно, вмотивовано, логічно, послідовно та 

зв’язно, досить повно та правильно у мовному аспектах висловлюватись з 

проблеми професійного характеру в усній формі в ситуаціях професійної 

комунікації майбутніх інженерів-механіків. 
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Існує низка підходів до класифікації умінь ММ. Так, Е.І. Попова 

(Попова, 1985) класифікує уміння ММ, беручи за основу критерій 

функціональності: комунікативно-орієнтовані (уміння, пов’язані з 

усвідомленням комунікативного завдання та визначенням предмету 

висловлювання) та композиційно-смислові (уміння сформулювати предмет 

висловлювання, співставляти граматичні структури з відповідним лексичним 

наповненням та замислом висловлювання, включати у програму 

висловлювання додатковий матеріал для повного розкриття теми). 

Л.В. Малетіна (Малетина, 2007, с. 132) виділяє шість груп умінь з побудови 

професійно орієнтованого самостійного монологічного висловлювання із 

урахуванням лінгвістичних та екстралінгвістичних умов відповідно до 

вирішення комунікативно-пізнавальних завдань. 

На основі ретельного аналізу низки наукових робіт методистів 

М.З. Біболетової, І.Л. Бім, Н.Л. Драб, Л.В. Малетіної, Н.Р. Петранговської, 

П.О. Сидоренко, І.А. Федорової та ін., поряд із уміннями ПОММК, нами було 

визначено й мовленнєві навички, вдосконалення яких передує розвитку цих 

умінь, та здійснено їхню організацію у групи з урахуванням зростання рівня 

складності. У таблиці 2.1 наведено перелік та класифікацію мовленнєвих 

навичок та умінь ПОММК, що формуються та розвиваються із використанням 

сервісу подкастів.  

У сучасній методичній літературі зазначається, що розвиток умінь ММ 

здійснюється поетапно. Саме поетапний розвиток умінь дає можливість 

градуювати мовні й змістовно-смислові труднощі, що виникають під час 

оволодіння мовленнєвою діяльністю. Етапи навчання – це відрізки часу, які 

відрізняються один від одного своїми завданнями та способами організації 

навчального процесу (Федорова, 2006, с. 63). Під етапом навчання 

англійського професійно орієнтованого мовлення В.В. Черниш (2013, с. 339) 

розуміє взаємопов’язані цикли, кожен з яких має свою мету, свій навчальний 

матеріал, свої методи роботи та засоби навчання. 
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Таблиця 2.1 

Класифікація мовленнєвих навичок та умінь  

професійно орієнтованого монологу-міркування 

Г
р

у
п

а
 1

 

1.1. Навички розпізнавати загальнонаукові та вузькоспеціальні 

технічні терміни з їх подальшою семантизацією, поясненням та 

активізацією у мовленні. 

1.2. Навички розпізнавати синтаксичні структури, відслідковувати 

особливості їх побудови та значення, коректно використовувати 

синтаксичні структури у мовленні. 

Г
р

у
п

а
 2

 

2.1. Уміння аналізувати логіко-композиційну побудову зразка 

мовлення:  

- виділяти основні частини монологу-міркування (вступ, основну та 

заключну частини); 

- визначати складові елементи монологу-міркування; 

- виділяти частини подкаста, присвячені постановці проблемного 

питання, актуальності його дослідження, опису фактів та понять, 

шляхам вирішення проблеми з елементами міркування, аргументації; 

- розбивати текст подкаста на мікротексти виходячи з кількості 

висвітлених у ньому основних проблем. 

2.2. Уміння свідомого аналізу тексту подкаста з метою: його 

осмислення, розуміння, членування на смислові значеннєві відрізки, 

виділення та фіксації основної інформації у вигляді ключових слів, 

денотатних словосполучень, тема-рематичних єдностей та ін. 

2.3. Уміння висловлюватись щодо змістовного аспекту сприйнятого 

подкаста: 

- стисло передавати зміст почутого подкаста зі спеціальності, 

дотримуючись логіко-часової послідовності викладу;  

- виділити найбільш суттєве та опустити несуттєве при передачі 

змісту англомовного автентичного подкаста;  

- достатньо повно передавати зміст подкаста, видозмінюючи його 

мовну форму відповідно до власного мовного досвіду; 

- здійснювати усно мовленнєве репродукування почутого тексту 

(передача основного змісту, ідеї, детальний переказ) з опорою на 

зафіксовану інформацію у вигляді ключових слів, денотатних 

словосполучень, тема-рематичних єдностей; 

- використовувати адекватні засоби на лексичному, граматичному і 

фонетичному рівнях;  

- узагальнити/резюмувати інформацію про нові знання, отримані з 

подкаста; 

- передбачати зміст та структуру подкаста, уривку з нього;  

- порівнювати, співставляти та співвідносити інформацію з двох 

подкастів. 
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Продовження таблиці 2.1 

Г
р

у
п

а
 3

 
3. Уміння продукувати власний монолог-міркування на основі 

критичного аналізу одержаної з подкаста інформації (з подальшою 

публікацією навчального подкаста на сервісі подкастів):  

- визначати та формулювати вихідну тезу власного монологу-

міркування відповідно до завдання, розміщеного викладачем на 

сервісі подкастів; 

- висловлювати своє відношення з приводу почутої інформації, 

перерахувати переваги та недоліки, аргументуючи свою позицію та 

пояснюючи хід мислення;  

- аргументувати свою точку зору, підкріплюючи її фактами, наводячи 

приклади; 

- виражати та аргументувати згоду/незгоду з отриманою з подкаста 

інформацією; 

- виявляти інші точки зору з приводу вирішення нагальної проблеми 

та співвідносити їх з власною позицією; 

- виражати у висловлюванні впевненість, припущення, необхідність, 

ймовірність;  

- оцінити актуальність теми, новизну, рівень пізнавальності, 

змістовність, цінність почутої інформації, глибину висвітлення 

наукової проблеми; 

- оцінити перспективи розвитку явища, про яке йдеться в подкасті, 

прогнозувати наслідки та/чи результати його застосування; 

- використовувати вилучену зі сприйнятого подкаста смислову 

інформацію з метою її подальшої актуалізації у вигляді доказу, 

прикладу чи аргументації своєї думки; 

- використовувати набуту в процесі спеціальної підготовки 

професійно-значущу інформацію з метою аргументації власної 

позиції; 

- використовувати інформацію, вилучену з мережі Інтернет для 

підтвердження своєї точки зору; 

- формулювати висновки, які є логічним узагальненням усього 

сказаного; 

- продукувати монолог-міркування, який характеризується 

логічністю, зв’язністю, лексичною та граматичною правильністю, 

різноманітністю мовних засобів на основі сприйнятого подкаста;  

- говорити виразно, емоційно, в належному темпі. 
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Продовження таблиці 2.1 
Г
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4. Уміння вирішувати задане проблемне завдання під керівництвом 

викладача, представляти результат вирішення у вигляді 

монологічного висловлювання (монологу-міркування) в певній 

ситуації професійної діяльності з подальшим обговоренням у 

робочих групах: 

- знайти, проаналізувати, вилучити інформацію, необхідну для 

вирішення проблемного завдання із запропонованих викладачем 

джерел (подкасти, друковані тексти) чи мережі Інтернет з її 

письмовою фіксацією за необхідності; 

- представляти вирішення проблемного завдання у вигляді монологу-

міркування з елементами опису, розповіді, аргументації у певній 

ситуації професійної діяльності;  

- чітко, ясно, доказово, адекватно комунікативному наміру викладати 

свої думки, вказуючи на причину, мету, протиріччя, умови; 

- успішно реалізувати комунікативний намір у монологічному 

висловлюванні; 

- привертати увагу та викликати інтерес до власного варіанту 

вирішення; 

- переконувати в ефективності власної стратегії дій вирішення 

нагальної проблеми; 

- зацікавити, привернути та утримувати увагу аудиторії (учасників 

робочої групи); 

- висловлюватися із прийнятною швидкістю, уникаючи довгих пауз, 

забезпечуючи при цьому правильність, цілісність та плавність 

висловлювання; 

- демонструвати креативно-аргументовану комунікативно-

мовленнєву поведінку суб’єкта, а саме: уміння достатньо швидко 

віднаходити відповіді на запитання аудиторії, надавати чіткі 

роз’яснення з проблеми з урахуванням основних правил та норм 

спілкування;  

- за необхідності перефразувати сказане в ході обговорення, 

використовуючи мовні засоби, доступні аудиторії; 

- використовувати формули мовленнєвого етикету та стійкі вирази 

спілкування відповідно до ситуації професійного спілкування; 

- запевнити аудиторію в ефективності обраної стратегії вирішення 

проблемного завдання; 

- вивчати та порівнювати в межах робочої групи наявні пропозиції, 

альтернативні ідеї; 

- коректно вести обговорення, що виникає після представлення 

монологічного висловлювання. 
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Продовження таблиці 2.1 
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5. Уміння самостійно віднаходити вирішення проблемного завдання, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів, з подальшим його 

представленням у вигляді монологу-міркування та розміщенням на 

сервісі подкастів: 

- усвідомити проблемне завдання, розміщене викладачем на сервісі 

подкастів; 

- здійснювати самостійний пошук і відбір інформації, необхідної для 

вирішення проблемного завдання, з мережі Інтернет (зокрема на 

сайтах, рекомендованих викладачем), її письмову фіксацію за 

необхідності; 

- представляти у вигляді суджень відповідно до методів індукції та 

дедукції, класифікувати та структурувати зафіксовану інформацію в 

процесі пошуку вирішення наявної проблеми;  

- знаходити рішення проблеми, спираючись на зафіксовану 

інформацію, додаткову інформацію з мережі Інтернет, вказівки до 

вирішення проблемного завдання (за наявності) та знання, отримані у 

процесі професійної підготовки; 

- прогнозувати основні комунікативні прийоми для реалізації 

комунікативного наміру; 

- коректно вибудовувати композиційну структуру монологу-

міркування для реалізації комунікативного наміру; 

- використовувати мовні засоби та структурні зв’язки, що 

відповідають такому функціонально-смисловому типові монологу, як 

монолог-міркування; 

- продукувати монологічне висловлювання, в якому представляється 

обґрунтоване, логічне, актуальне, з елементами новизни та 

можливістю прикладного застосування вирішення професійної 

задачі. 

 

Думки методистів різняться стосовно визначення етапів розвитку умінь 

ММ. Як зазначає І.В. Черепанова (Черепанова, 1983, с. 19), етапи навчання 

іншомовного говоріння у ЗВО відрізняються як за тривалістю, так і за змістом. 

С.П. Шатілов (Шатилов, 1986) виділяє два етапи у навчанні ММ: етап 

оволодіння основами монологічного висловлювання та етап удосконалення 

монологічних умінь. В.В. Тарасенко (Тарасенко, 2008, с. 111) виділяє три 

етапи: етап ознайомлення, на якому формуються основні механізми мови; етап 

тренування, на якому здійснюється відбір мовних засобів, розвивається уміння 
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переважно використовувати мовний матеріал у готовому вигляді; етап 

практики, спрямований на розвиток умінь ініціативного мовлення. 

Н.Р. Петранговська (2005а, с. 124) пропонує здійснювати навчання ПОММК 

на таких етапах: рецептивно-репродуктивному, репродуктивному та 

продуктивному. Схожими видаються етапізації І.А. Федорової (2006, с. 64) та 

Н.Л. Драб (2005, с. 82-83), які визначають рецептивно-репродуктивний, 

репродуктивно-продуктивний та продуктивний етапи. П.Б. Гурвич (Гурвич, 

1964) виділяє чотири етапи розвитку умінь ММ: на першому відбувається 

ознайомлення з новим матеріалом та його автоматизація; другий етап 

присвячено розмовній практиці на базі прочитаного параграфу наданого 

тексту; третій – вільне висловлювання на основі прочитаного параграфу; 

четвертий – використання засвоєного матеріалу для продукування власного 

висловлювання. 

У межах нашого дослідження, слідом за Н.Р. Петранговською, 

І.А. Федоровою, Н.Л. Драб, процес навчання ПОММК пропонуємо 

реалізувати у три етапи: рецептивний, рецептивно-репродуктивний та 

продуктивний. Виконання вправ на кожному із виділених етапів покликане 

сприяти реалізації певного завдання. Завдання кожного з етапів представлено 

у таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Етапи навчання майбутніх інженерів-механіків  

професійно орієнтованого монологу-міркування 

Етап навчання Завдання етапу 

Рецептивний 
Вдосконалення мовленнєвих (лексико-

граматичних) навичок 

Рецептивно-

репродуктивний 

Розвиток умінь англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування 

Продуктивний 
Вдосконалення умінь англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування 

Розглянувши питання визначення та організації у групи мовленнєвих 

навичок, умінь ПОММК, розвиток і вдосконалення яких відбувається на 
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визначених етапах навчання, перейдемо безпосередньо до опису розробленої 

підсистеми вправ. Звернемося, перш за все, до визначення поняття «вправа». 

Вправу розглядають як ряд цілеспрямованих, взаємопов’язаних дій, що 

виконуються у порядку зростання мовних і операційних труднощів, з 

урахуванням послідовності становлення мовленнєвих навичок, умінь та 

характеру реально існуючих актів мовлення (Азимов, Щукин, 2009, с. 322). 

Слушним видається нам й бачення Л.В. Малетіної (Малетина, 2007, с. 135), 

яка зазначає, що вправа передбачає прийняття та реалізацію смислового 

рішення, пов’язаного з виділенням, оцінкою, фіксацією інформації та 

подальшою її структуризацією з метою створення та продукування на її основі 

самостійного монологічного висловлювання. Обидва визначення, з нашої 

точки зору, вдало доповнюють один одного та є актуальними для нашої 

методики.  

Розробляючи підсистему вправ, спираємося на такі відомі дидактичні 

принципи навчання, як: принципи доступності та посильності, свідомості, 

науковості, активності, систематичності та послідовності (Гез и др., 1982, 

с. 59), а також враховуємо методичні принципи навчання, зокрема принципи 

комунікативності, інтеграції зі спеціальними дисциплінами, інтегрованого 

навчання видів мовленнєвої діяльності, проблемності, самостійності, 

тематичності, ситуативної організації навчання, інтерактивної спрямованості 

процесу навчання.  

Визначаючи типи вправ, які входять до нашої підсистеми, 

послуговуємося класифікацією, запропонованою Н.К. Скляренко (1999) та 

слідом за вченою вважаємо за доцільне виходити з таких основних критеріїв, 

як: спрямованість на прийом або видачу інформації, комунікативність, рівень 

керування, наявність чи відсутність опор, спосіб виконання вправи. 

Відповідно до кожного із перерахованих критеріїв, виділяємо такі типи вправ: 

рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні та 

продуктивні; некомунікативні, умовно-комунікативні, комунікативні; з 

частковим, мінімальним керуванням; з опорами у вигляді автентичних 
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подкастів, рисунків, креслень, вказівок до вирішення проблемного завдання; 

індивідуальні, парні, групові. 

Підсистема вправ з навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, 

що пропонується, містить три групи вправ, кожна з яких складається із певних 

підгруп, і реалізується на певному етапі навчання. Група вправ 1 для 

вдосконалення мовленнєвих навичок складається з двох підгруп вправ: для 

вдосконалення лексичних навичок (підгрупа 1.1); для вдосконалення 

граматичних навичок (підгрупа 1.2). Група вправ 2 для розвитку вмінь 

ПОММК містить чотири підгрупи вправ: для розвитку вмінь коректної 

композиційної побудови висловлювання (підгрупа 2.1); на смисловий аналіз 

сприйнятого подкаста (підгрупа 2.2); на стислу та детальну передачу змісту 

сприйнятого подкаста (підгрупа 2.3); для розвитку вмінь продукувати власний 

ПОММК у межах самостійної позааудиторної роботи на основі критичного 

аналізу одержаної з подкаста інформації з подальшим розміщенням на сервісі 

подкастів (підгрупа 2.4). Група вправ 3 для вдосконалення вмінь продукувати 

ПОММК за результатами вирішення проблемного завдання охоплює дві 

підгрупи вправ: вправи на знаходження, аналіз, вилучення, узагальнення, 

письмову фіксацію інформації в процесі пошуку вирішення наявної проблеми 

та представлення монологічного висловлювання (монологу-міркування) в 

ситуаціях професійної діяльності у робочих групах з подальшим 

обговоренням (підгрупа 3.1); вправи для вдосконалення умінь продукувати 

власний ПОММК за результатами вирішення проблемного завдання у межах 

самостійної позааудиторної роботи з подальшим розміщенням на сервісі 

подкастів (підгрупа 3.2). 

Запропоновану підсистему вправ для навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК із використанням технології подкастингу детальніше 

представлено в таблиці 2.3.
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Таблиця 2.3  

Підсистема вправ для навчання ПОММК 

з використанням технології подкастингу 

Ета

пи  

Групи  

вправ 

Підгрупи 

вправ Типи вправ Види вправ 
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Г
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ч
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1.1 Вправи на 

вдосконалення 

лексичних 

навичок. 

Рецептивні, 

некомунікативні

з частковим 

керуванням, 

з природними 

та спеціально 

створеними 

опорами у 

вигляді 

подкастів, 

таблиць, 

індивідуальні, 

парні, групові. 

Здогадка значення терміноодиниці у 

контексті, підбір правильної дефініції, 

вибір правильного із наданих варіантів, 

групування, відповіді на запитання, 

пояснення значення термінологічної 

одиниці. 

1.2 Вправи на 

вдосконалення 

граматичних 

навичок. 

Аналіз граматичного явища в контексті, 

віднайдення прикладів використання 

явища у тексті подкасту, відповіді на 

запитання, трансформація, складання 

власних прикладів. 

Р
ец

еп
т
и

в
н

о
-р

еп
р

о
д

у
к

т
и

в
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и
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2.1 Вправи на 

розвиток умінь 

коректної 

композиційної 

побудови 

висловлювання 

Рецептивно-

репродуктивні, 

умовно-

комунікативні, 

з частковим 

керуванням,  

з природними 

та спеціально 

створеними 

опорами у 

вигляді 

подкастів, 

таблиць, 

рисунків, 

індивідуальні, 

парні, групові. 

Сприймання зразка монологу-

міркування, аналіз його структурних 

компонентів та засобів когезії. 

2.2 Вправи на 

смисловий 

аналіз 

сприйнятого 

подкаста. 

Підтвердження або спростування 

тверджень, доповнення тверджень, 

розміщення інформаційних блоків у 

логічній послідовності, відповіді на 

запитання. 

2.3 Вправи на 

стислу та 

детальну 

передачу змісту 

сприйнятого 

подкаста. 

Заповнення матриці, діаграми, рисунка 

чи таблиці, фіксація основної інформації 

у вигляді ключових слів та 

словосполучень, антиципація, усне 

репродукування основних частин 

прослуханого тексту, передача змісту 

сприйнятого подкаста в стислому 

вигляді, відповіді на запитання, 

складання та фіксація плану з метою 

детального відтворення змісту 

сприйнятого подкаста. 
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Продовження таблиці 2.3 

Р
ец

еп
т
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в
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2.4 Вправи на 

продукування 

ПОММК на 

основі 

критичного 

аналізу 

одержаної з 

подкаста 

інформації: 

- вираження та 

аргументація 

згоди/незгоди, 

виявлення 

переваг і 

недоліків, 

існуючих точок 

зору з приводу 

вирішення 

технічної 

проблеми, 

вираження 

впевненості, 

припущення, 

необхідності, 

непевності; 

- оцінювання 

актуальності 

теми, новизни, 

цінності 

почутої 

інформації, 

глибини 

висвітлення 

наукової 

проблеми; 

- оцінювання 

перспектив 

розвитку 

явища, 

прогнозування 

наслідків, 

результатів 

його 

застосування. 

Рецептивно-

продуктивні, 

умовно-

комунікативні, 

з мінімальним 

керуванням, 

з природними 

та спеціально 

створеними 

опорами у 

вигляді 

подкастів, 

креслень, 

вказівок до 

вирішення 

проблемного 

завдання, 

індивідуальні. 

Сприймання розміщеного викладачем на 

сервісі подкастів зразків монологу-

міркування. 

 

Виявлення основної інформації, пошук 

додаткової інформації в мережі Інтернет 

за необхідності. 

 

Відповіді на запитання, антиципація, 

опис, узагальнення, доповнення, 

порівняння, протиставлення почутого, 

вираження власної позиції з 

аргументацію своєї точки зору, 

співвіднесення сприйнятої інформації 

подкаста з фаховими знаннями, оцінка 

новизни, актуальності, цінності почутої 

інформації, оцінка глибини висвітлення 

наукової проблеми. 

 

Запис студентами власного монологу-

міркування у вигляді навчального 

подкаста за допомогою програм 

аудіозапису та розміщення його на 

сервісі подкастів. 
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Продовження таблиці 2.3 
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3.1 Вправи на 

знаходження, 

аналіз, 

вилучення, 

узагальнення, 

письмову 

фіксацію 

інформації в 

процесі пошуку 

вирішення 

наявної 

проблеми, 

представлення 

результатів 

вирішення 

проблеми у 

вигляді 

монологу-

міркування у 

заданій ситуації 

професійної 

діяльності з 

подальшим 

обговоренням у 

робочих 

групах. 

Продуктивні,  

комунікативні,  

з мінімальним 

керуванням, 

з природними 

та спеціально 

створеними 

опорами у 

вигляді 

креслень, 

інформації з 

мережі 

Інтернет, 

вказівок до 

вирішення 

проблемного 

завдання, 

групові. 

Знаходження вирішення проблеми, 

спираючись на додаткову інформацію, 

вказівки до вирішення проблемного 

завдання (за наявності) та знання з 

фахових дисциплін, створення програми 

монологічного висловлювання, 

підготовка монологу-міркування з 

елементами характеристики, детального 

опису, констатації, узагальнення, 

пояснення, аналізу, обґрунтування, 

аргументації, порівняння та 

співставлення, вираження власної точки 

зору, переконання у відповідності з 

проблемним завданням. 

Представлення результатів вирішення 

проблемного завдання у вигляді 

монологу-міркування в ситуації 

професійної діяльності. 

Обговорення продукованих студентами 

висловлювань (монологів-міркувань) у 

робочих групах за результатами 

вирішення проблеми: постановка 

запитань, відповіді на запитання, надання 

роз’яснень, обговорення спірних 

моментів, коментування з приводу якості 

вирішення професійної задачі та мовного 

оформлення монологу-міркування. 

3.2 Вправи на 

самостійне 

створення 

монологу-

міркування за 

результатами 

індивідуальног

о вирішення 

проблемного 

завдання з 

подальшим 

його 

розміщенням на 

сервісі 

подкастів. 

Продуктивні,  

комунікативні,  

з мінімальним 

керуванням, 

з природними 

та спеціально 

створеними 

опорами у 

вигляді 

креслень, 

інформації з 

мережі 

Інтернет, 

вказівок до 

вирішення 

проблемного 

завдання, 

індивідуальні. 

Самостійний пошук, відбір, аналіз та 

письмова фіксація інформації для 

вирішення проблемного завдання, 

розміщеного викладачем на сервісі 

подкастів. 

Знаходження вирішення проблеми, 

спираючись на зафіксовану інформацію 

та знання з фахових дисциплін, 

створення програми монологу-

міркування за необхідності. 

Представлення результатів вирішення 

проблеми у вигляді монологу-

міркування з усіма необхідними 

елементами. 

Запис монологу-міркування за 

допомогою програм аудіозапису та 

розміщення його на сервісі подкастів. 
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Перейдемо до розгляду запропонованої підсистеми вправ з навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК безпосередньо на прикладі вправ, що 

входять до її складу.  

Рецептивний етап 

Завданням рецептивного етапу є вдосконалення мовленнєвих (лексико-

граматичних) навичок ПОММК за рахунок виконання вправ першої групи, а 

саме вправ на вдосконалення лексичних навичок (підгрупа вправ 1.1) та 

граматичних навичок (підгрупа 1.2). Наведемо приклади вправ: 

Група 1 підгрупа 1.1 

Вправа 1 

Мета: вдосконалення навичок здогадки значення терміноодиниці у 

контексті, підбору лексичних одиниць із запропонованого ряду, що 

пояснюють значення терміну. 

Тип: рецептивна, некомунікативна, з природними та спеціально 

створеними опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст, присвячений питанню обробки 

заготовки термічним та струменево-абразивним різанням. Замініть 

підкреслені у реченнях терміни лексичними одиницями із запропонованого 

ряду.  

Task: Listen to the podcast on Thermal and Abrasive Waterjet Cutting and 

substitute words in bold for their synonyms from the box.  

tedious          fasten               remnants            neighbouring            deviations           

primary products     jointed                      ways                 supporting structure                    

cinder             undurable 

1. Unlike machining methods that use mechanical force, cutting does not 

require a variety of perishable cutting tools to shape parts or elaborate workholding 

methods to clamp parts securely. 

2. The two main disadvantages of the thermal cutting processes are as follows: 

heat changes the structure of the metal adjacent to the cut creating a heat affected 

zone and tolerances may be less accurate than with a hard-tool machine cut. 
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3. Some thermal cutting situations require such labour-intensive secondary 

finishing operations as removing slag or spatter from the part. 

4. Thermal and abrasive water-jet cutting processes typically cut material on 

a two axes XY table but have also been teamed with articulated arm robot or five 

axes gantry systems. 

5. Nesting software helps programmers arrange parts and cutting paths to 

maximize the use of stock material, minimizing scrap during cutting. 

Ключі до вправи:  

1. perishable = undurable; clamp = fasten 

2. adjacent to = neighbouring; tolerances = deviations 

3. labour intensive = tedious; slag = cinder 

4. articulated = jointed; gantry = supporting structure 

5. paths = ways; stock material = primary products; scrap = remnants 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Група 1 підгрупа 1.2 

Вправа 2 

Мета: вдосконалення навичок аналізувати використання граматичного 

явища у контексті. 

Тип: рецептивна, некомунікативна, з природними опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст, присвячений питанню функціонування 

планетарного редуктора, зверніть увагу на особливості використання 

модальних дієслів у подкасті. Дайте відповіді на запитання нижче та наведіть 

приклади використання явища з подкаста: 

 Яке модальне дієслово вказує на існування можливості у 

майбутньому? 

 Які модальні дієслова свідчать про облігаторність виконання дії? 

 Яке модальне дієслово використовується для вказівки на 

бажаність дотримання тієї чи іншої умови для успішності функціонування 

приладу? 
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 Яке модальне дієслово свідчить про неможливість певної дії під 

час роботи механізму? 

Task: Listen to the podcast on the Planetary Gear Set functioning, pay 

attention to the peculiarities of the modal verbs usage. Answer the questions below 

and illustrate with examples from the podcast.  

 Which modal verb indicates the possibility in the future? 

 Which modal verbs indicate obligation? 

 Which modal verb is used to express recommendation on how to ensure 

the highest level of operational efficiency? 

 Which modal verb is used to show the impossibility of a certain action 

during the mechanism performance? 

Ключі до вправи:  

1. will be able to. You will be able to predict the motion of this gear set 

completely if you understand one simple fact. 

2. have to, must. What you have to do is just arrest the motion of the 

carrier. In order to achieve different speeds, the input must be given to different parts 

of the planetary gear set.  

3. should. When two gears are moving as shown, they should have the 

same speed at the interface. The speed of gear A should be the same as gear B at 

their meeting point. 

4. be not allowed to. Planet gears aren’t allowed to turn. 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Рецептивно-репродуктивний етап 

На цьому етапі виконуються вправи другої групи, яка містить чотири 

підгрупи: вправи на розвиток умінь композиційної побудови монологу-

міркування (підгрупа вправ 2.1), вправи на смисловий аналіз сприйнятого 

подкаста (підгрупа 2.2), вправи на стислу та детальну передачу змісту 

сприйнятого подкаста (підгрупа 2.3), вправи на продукування власного 
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монологу-міркування на основі критичного аналізу інформації з подкаста, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів (підгрупа 2.4). Наведемо 

приклади вправ: 

Група 2 підгрупа 2.1 

Вправа 1 

Мета: розвиток уміння аналізу логіко-композиційної побудови зразка 

мовлення, зокрема уміння розпізнавання основних ознак та складових 

елементів монологу-міркування. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст – зразок монологу-міркування. Які, на 

вашу думку, основні ознаки монологу-міркування? Визначте, з яких частин 

складається монолог-міркування, опишіть його основні елементи, наведіть 

приклади засобів міжфразового зв’язку, що використовуються у зачині, 

основній частині та кінцівці.  

Task: Listen to the podcast. What are the main features of the given 

monologue speech type? Define the constituent parts, describe the key elements of 

the speech, provide examples of the linking words and phrases that are used in the 

introduction, main part and conclusion.  

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: з боку викладача. 

Вправа 2 

Мета: розвиток уміння аналізу логіко-композиційної побудови зразка 

мовлення, а саме поділу тексту на мікротексти, виходячи з кількості 

висвітлених у ньому основних проблем. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

та спеціально створеними опорами. 

Завдання: Прослухайте подкаст, розбийте його на мікротексти в 

залежності від кількості висвітлених проблемних питань. Дайте назву 

кожному мікротексту, стисло запишіть та передайте усно його проблематику.  
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Task: Listen to the podcast, divide it into microtexts depending on the number 

of issues brought up. Give name to every microtext, note down its main content 

concisely, present orally. 

Мікротекст Основна проблематика 

  

  

  

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Група 2 підгрупа 2.2 

Вправа 3 

Мета: розвиток уміння свідомого осмислення та розуміння почутого. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

та спеціально створеними опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст, присвячений питанню виготовлення 

деталі шляхом прокатки, заповніть діаграму нижче та прокоментуйте. 

Task: Listen to the podcast on the work piece production by means of roll 

forming, complete and comment on the diagram below. 

Ключі до вправи:  

1.1. the deviation of a side edge from a straight line, measured prior to roll 

forming 

2. curve 

2.1.1. proper horizontal roll alignment 

3.1. the vertical plane deviation from a straight line can be  

3.1.1. cross bow 

3.1.2. longitudinal bow 

4.1 resembles a corkscrew effect and often results from excessive forming 

pressure and asymmetrical profiles 
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Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль. 

Вправа 4 

Мета: розвиток уміння осмислення та розуміння суті почутого, вибору 

елементу відповідно до змісту почутого, стислого пояснення. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

та спеціально створеними опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст та оберіть серед запропонованих усі 

рисунки, які корелюють зі змістом почутого. Коротко поясніть свій вибір, 

зазначте, чому не підходять інші. 

4. TWIST 
1. CAMBER 

Parameters to 

determine straightness 

of the material 

DEFINITION: 

4.1.________________

________ 

DEFINITION: 

1.1.____________________

____ 

2. 

______________ 
3. BOW 

DEFINITION: 

2.1. the deviation from a straight line in 

the horizontal plane 

DEFINITION: 

3.1._____________________

_____ 

MAIN CAUSES: 

2.1.1 __________________________; 

2.1.2. uneven forming pressure in roll 

pairs. 

TYPES: 

3.1.1. ___________________ 

3.1.2. 

_______________________ 
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Task: Listen to the podcast and choose all the pictures, related to the content 

of the podcast. Briefly explain your choice, state why the other pictures are 

irrelevant.  

         

               Рис. 1                                           Рис. 2                                              Рис. 3                    

        
                 Рис. 4                                   Рис. 5                                                      Рис. 6  

 

Ключі до вправи: Рис 2, Рис. 3, Рис. 5, Рис. 6 

Приклад відповіді:  

Student 1: Drawings 2 and 6 refer to the podcast as they represent the 

situations where the pressures between two bodies of water are different. Under such 

conditions, as we can see, the bodies of water continuously seek to equalize 

themselves. 

Student 2: Drawing 3 is also relevant to the podcast as it depicts basic symbols 

used in welding. Drawing 5 shows the correlation between pressure and flow rate, 

thus it is also pertinent.  

Drawings 1 and 4 are not relevant as they depict a milling machine and types 

of different machining workstations.  

Спосіб виконання: у парах. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 
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Група 2 підгрупа 2.3 

Вправа 5 

Мета: розвиток уміння висловлюватись щодо змістовного аспекту 

почутого тексту, а саме уміння стисло передавати частини, присвячені 

висвітленню окремих аспектів. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

та спеціально створеними опорами. 

Завдання: Послухайте подкаст, в якому йдеться про шліфування 

колінчастого валу. Спираючись на подані нижче рисунки, розкажіть коротко 

про етапи шліфування деталі. 

Task: Listen to the podcast on the Crankshaft Polishing. Inform your 

colleagues in a laconic way on the stages of the given work piece polishing according 

to the pictures below.  

          
                   А                                                            B                                                         C 

              
                  D                                                               E                                                    F 

Приклад відповіді: Student: The aim of the podcast is to demonstrate the 

crankshaft polishing process. An QPAC micro polisher is used to polish the 

crankshafts. It is state-of-the art polishing system, it’s a multi-directional wet 

polisher. The first thing to be done is to chamfer the oil holes to get rid of any burrs. 
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After that a nylon brush is used to clear each oil gallery of debris. Now we are ready 

to polish.  

The specific feature of the polish tape used is that it is serrated on the edges. 

That allows it to roll up into the radius to ensure a good smooth finish on the radius. 

At the end you have to check for size. State-of-the art precision measuring tools are 

advisable to use. This snap gauge has digital readout. You need to put it on the master 

ring, zero it out and snap it on the journal to get the figure.  

The final step in the crankshaft polishing process is to get our pocket served 

and measure for RA which stands for “roughness average”. If the reading is too high, 

you have to repolish it and repeat the whole procedure again.  

Спосіб виконання: у парах. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 6 

Мета: розвиток уміння висловлюватись щодо змістовного аспекту 

почутого тексту, а саме уміння здійснювати усно мовленнєве репродукування 

почутого тексту (детальний переказ) з опорою на зафіксовану інформацію у 

вигляді ключових слів, денотатних словосполучень, тема-рематичних 

єдностей. 

Тип: рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

та спеціально створеними опорами. 

Завдання: Поділіться на міні-групи. Послухайте подкаст (Advance 

Manufacturing Precision CNC Machining in South Carolina). Кожен учасник 

групи має записати інформацію стосовно визначеної для нього у таблиці теми 

у вигляді ключових слів/ словосполучень/ речень і, спираючись на свої записи, 

виступити з розгорнутим монологом перед учасниками групи.  

Task: Divide into small groups, listen to the podcast on Advance 

Manufacturing Precision CNC Machining. Every member of the group has to note 

down information regarding the indicated topic (in the table) using key 

words/phrases/sentences and, based on their notes, deliver an extended speech in 

front of the colleagues. 
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Student Topic Key words/phrases/sentences 

Student 1 Facility and equipment   

Student 2 Engineering department  

Student 3 Website and industries  

Student 4 Quality centre  

Приклад відповіді:  

Student Topic Key words/phrases/sentences 

Student 1 Facility and equipment  technology-driven, precision machining 

facility, high quality,  

15.000 square foot, CNC milling, turning 

cells, state-of-the art, lean 

Student 2 Engineering department talented, help with prototyping, reduce 

costs by 20 % 

Student 3 Website and industries easy final upload, any size, consultation 

with part design, automotive, food 

processing, medical, aerospace. 

Student 4 Quality center climate-controlled, latest CMM 

equipment, parts - quality standards, 

responsive support team 
 

Student 1: Advance Manufacturing is a technology-driven precision 

machining facility specializing in high quality contract manufacturing. 15.000 

square foot facility includes CNC milling cells, CNC turning cells, lathing etc. The 

company offers state-of-the art equipment and applies the principles of lean 

manufacturing.  

Student 2: Advance Manufacturing has a talented engineering department that 

can help with prototyping. The most important thing, though, is they can assist in 

reducing manufacturing costs by as much as 20% by advising on processes 

improvement and material selection.  

Student 3: The website of the company features an easy final upload. There 

you can submit final type of any size for bid or further consultation with part design. 

Advance Manufacturing works in a score of industries. Among them automotive, 

food processing, medical, aerospace are to be mentioned. 

Student 4: The climate-controlled quality center is equipped with the latest 

CMM equipment. This ensures each part meets all quality standards before it leaves 
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our plant. Advance Manufacturing can boast of an extremely responsive and helpful 

support team that is dedicated to improving profitability. They go a long way 

towards guaranteeing better performance in every job. 

Спосіб виконання: у міні-групах. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Група 2 підгрупа 2.4 

Вправи цієї підгрупи виконуються студентами самостійно в межах 

позааудиторної роботи з використанням сервісу подкастів 

(https://canvas.instructure.com/courses/1251518). Доцільно нагадати, що 

виконуючи вправи на окресленому етапі, студент повинен: 

- визначити і сформулювати вихідну тезу власного монологу-

міркування; 

- підготувати висловлювання відповідно до завдання і записати його за 

допомогою програми аудіозапису;  

- послухати, оцінити, осмислити та відредагувати запис; 

- розмістити на сервісі подкастів остаточний варіант подкаста. 

Вправа 7 

Тип: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна, з природними та 

спеціально створеними опорами. 

Мета: розвиток уміння продукувати зв’язний монолог-міркування на 

основі логічних умовиводів, критичного аналізу одержаної з подкаста 

інформації. 

Завдання: Послухайте подкаст та розкрийте подані нижче питання, 

аргументуючи свою позицію та пояснюючи хід мислення:  

 надайте детальний опис почутому; 

 перерахуйте переваги та недоліки виготовлення зубчастих коліс; 

 укажіть Вашим колегам на актуальну та цінну для них 

інформацію; 

 зробіть висновок, вказавши на недостатньо вивчені та добре 

висвітлені сторони науково-дослідницької проблеми, надайте власну оцінку. 

https://canvas.instructure.com/courses/1251518
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За необхідності використовуйте додаткову інформацію з мережі 

Інтернет. 

Task: Listen to the podcast and answer the questions below, justifying your 

opinion:  

 give detailed description of the information from the podcast; 

 enumerate advantages and disadvantages of the gear manufacturing 

process; 

 evaluate the given information from professional point of view, give 

recommendations to your colleagues on its importance; 

 summarize, indicating well, poorly covered issues of the problem at 

hand, express personal attitude to the matter.  

If necessary, use additional information from the World Wide Web. 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 8 

Тип: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

опорами. 

Мета: розвиток уміння осмислювати, оцінювати та порівнювати почуту 

інформацію, уміння критично мислити та викладати власні аргументи у 

вигляді монологу-міркування. 

Завдання: Послухайте подкаст, присвячений огляду існуючих типів 

сталі. Який із описаних типів, на Вашу думку, є найбільш придатним для 

виготовлення деталі двотаврова балка. Надайте вичерпне пояснення. За 

необхідності використовуйте додаткову інформацію з мережі Інтернет. 

Task: Listen to the podcast on the existing types of steel in manufacturing. 

Which type, to you mind, is the most suitable for the broad flange beam 

manufacturing? Give the comprehensive explanation, if necessary, use additional 

data from the Internet. 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 
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Вправа 9 

Тип: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

опорами. 

Мета: розвиток уміння висловлюватись з приводу існуючих підходів до 

вирішення проблеми, співвідносити отриману інформацію з власною 

позицією. 

Завдання: Ви почуєте два подкаста, присвячених питанню 

моделювання евольвентного зубчастого колеса. Порівняйте та критично 

оцініть отриману інформацію. У якому з подкастів, на Вашу думку, йдеться 

про більш актуальний та перспективний спосіб вирішення нагальної 

проблеми? Аргументуйте свою позицію. За необхідності використовуйте 

додаткову інформацію з мережі Інтернет. 

Task: You will hear two podcasts on the involute gears modelling in a 

blender. Compare and assess the comprehended information. Which podcast, in your 

opinion, dwells into more relevant and perspective way of the problem solution? 

Justify your viewpoint, use additional information from the Internet, if necessary. 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 10 

Тип: рецептивно-продуктивна, умовно-комунікативна, з природними 

опорами. 

Мета: розвиток уміння будувати монолог-міркування, що містить власні 

пропозиції щодо шляхів вирішення нагальної проблеми, уміння 

висловлюватися розгорнуто, зв’язно, з усіма притаманними монологу-

міркування елементами. 

Завдання: Послухайте подкаст. Оцініть рішення, яке пропонується у 

подкасті. Співвіднесіть отриману із подкаста інформацію з наявними 

фаховими знаннями та особистим досвідом і запропонуйте ваш власний підхід 

до вирішення нагальної проблеми. За необхідності використовуйте додаткову 

інформацію з мережі Інтернет. 
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Task: Listen to the podcast. Make assessment of the solution suggested in the 

podcast. Correlate the given information with the existing professional knowledge 

and personal experience and suggest other ways to tackle the aforementioned issue. 

Use additional information from the Internet if necessary. 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Продуктивний етап 

На цьому етапі виконуються вправи третьої групи, які покликані сприяти 

удосконаленню вмінь продукувати монолог-міркування за результатами 

вирішення проблемного завдання. Ця група вправ містить дві підгрупи. 

Група вправ 3, підгрупа 3.1 

Студенти виконують вправи, представлені у вигляді проблемних завдань, 

вирішення яких потребує залучення набутих у процесі професійної підготовки 

знань, а також використання додаткових матеріалів (наприклад, практичних 

рекомендацій, методичних вказівок та спеціалізованих довідників). За 

результатами виконання завдання, студенти в робочих групах (3-5 осіб) 

представляють ПОММК у заданій ситуації професійної діяльності та беруть 

участь у його подальшому обговоренні. Наведемо приклади вправ: 

Вправа 1 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння аналізувати, узагальнювати та фіксувати 

інформацію, викладати результати вирішення поставленого завдання у вигляді 

монологу-міркування, представляти вирішення проблемного завдання в 

певній ситуації професійної діяльності з подальшим обговоренням. 

Завдання: З метою проведення консультації іноземній компанії-

партнеру в межах розробки технологічного процесу виготовлення деталі 

гайка, зображеної на кресленні (рис. 2.2), визначте клас, до якого відноситься 

деталь (корпусні деталі, круглі стержні, порожнисті циліндри, диски, некруглі 
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стержні, кріпильні деталі, зубчасті колеса, спеціальні деталі) та проведіть її 

аналіз. Підготуйте доповідь та проведіть консультацію.  

Task: In order to consult an oversea partner company, within the technical 

development process of the nut manufacturing (Fig. 2.2), define the class the part 

belongs to (basic parts, round bars, hollow cylinders, discs, non-round bars, 

attaching parts, tooth-wheels, special parts) and carry out its analysis. Make a report 

and hold a consultation.  

 

Рис. 2.2. Креслення деталі «гайка» 

Спосіб виконання: групова. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 2 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння пошуку інформації, зокрема в мережі Інтернет, 

необхідної для вирішення проблемного завдання, з її письмовою фіксацією; 

уміння висловлюватися у вигляді монолу-міркування на основі фіксованої 

інформації, досягати комунікативний намір; чітко, ясно, доказово, адекватно 

комунікативному наміру викладати свої думки, вказуючи на причину, мету, 

протиріччя, умови. 

Завдання: Вам запропонували провести семінар для Ваших колег з 

питання обгрунтування доцільності вибору певного типу заготовки. Оберіть 

заготовку для виготовлення представленої на кресленні деталі планка 

(рис. 2.3). З цією метою надайте характеристику існуючим типам заготовок, 

поясніть та обґрунтуйте свій вибір. Занотуйте потрібну для вирішення 

http://wooordhunt.ru/word/basic
http://wooordhunt.ru/word/part
http://wooordhunt.ru/word/hollow
http://wooordhunt.ru/word/cylinder
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завдання інформацію та проведіть семінар для колег, спираючись на власні 

записи. 

Task: You were invited to head the workshop regarding the slug selection 

procedure. Pick a slug for the cleet manufacturing (Fig. 2.3). For this purpose, 

characterize existing types of workpieces, explain and rationalize your choice. Take 

notes of the information needed for fulfilling the task and present your findings at 

the workshop.  

 

Рис. 2.3. Креслення деталі «планка» 

Спосіб виконання: групова. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 3 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння усвідомити проблемне завдання; розвиток 

уміння пошуку інформації, необхідної для вирішення проблемного завдання; 

уміння представляти результати вирішення проблемного завдання у вигляді 

аргументованого монологічного висловлювання; обговорювати та 

порівнювати в межах робочої групи наявні пропозиції, альтернативні ідеї. 

Завдання: Вас запросили виступити на науковому семінарі, 

присвяченому питанням технології обробки поверхонь деталей. Подивіться на 

креслення деталі насадка (рис. 2.4) та визначте послідовність і тип обробки 

поверхонь. Підготуйте розгорнуту доповідь, висвітливши усі важливі аспекти, 

та презентуйте її на науковому семінарі, обговоріть доповіді. 
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Task: You were invited to participate in the scientific seminar, eliciting the 

questions of the surface treatment techniques. Take a look at the drawing of the piece 

(Fig. 2.4) and define the sequence and type of surface treatment. Make a detailed 

report elucidating all the crucial aspects, present it to your colleagues at a scientific 

seminar, discuss your reports. 

 

Рис. 2.4. Креслення деталі «насадка» 

Спосіб виконання: групова. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 4 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння представляти актуальне, обґрунтоване 

вирішення проблеми у вигляді монологу-міркування; переконувати в 

ефективності власної стратегії дій вирішення нагальної проблеми. 

Завдання: Ви – учасник міжнародної технічної виставки. Оберіть 

необхідну технологічну оснастку для обробки деталі важиль, представленої 

на кресленні (рис. 2.5). Опишіть та поясніть свій вибір, презентуйте результати 

на виставці та обговоріть з колегами.  

Task: You are an honoured guest of the International Exposition. Choose 

necessary technological equipment for the treatment of a lever illustrated on the 

drawing (Fig. 2.5). Define and explain your choice, deliver the results at an 

International Exposition and discuss with the colleagues.  

http://wooordhunt.ru/word/surface
http://wooordhunt.ru/word/treatment
http://wooordhunt.ru/word/surface
http://wooordhunt.ru/word/treatment
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Рис. 2.5. Креслення деталі «важиль» 

Спосіб виконання: групова. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 5 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння усвідомити проблемне завдання; уміння 

представляти результати вирішення проблемного завдання у вигляді 

монологу-міркування з елементами опису, аналізу, пояснення, аргументації. 

Завдання: Ви берете участь у нараді з іноземною компанією-партнером. 

Одним із питань є проведення фрезерування поверхні деталі фланець. Опишіть 

існуючі типи фрезерувальних верстатів та оберіть придатний для означеної 

мети, поясніть свій вибір Вашим колегам у ході виробничої наради.  

Task: You participate in a meeting with a foreign partner company. One of 

the issues on the agenda is the flange surface milling. Describe the existing types of 

milling tools and choose the most appropriate one for the purpose stated. Explain 

your choice to your colleagues in the course of the meeting.  

Спосіб виконання: групова. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. 

Група вправ 3, підгрупа 3.2 

Студенти індивідуально виконують вправи у межах позааудиторної 

самостійної роботи із використанням сервісу подкастів. Вправи 

сформульовані у вигляді проблемного завдання зі спеціальності, вирішуючи 

які, студенти послуговуються попередньо набутими знаннями та досвідом, а 

також здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет. Монолог-міркування 
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записується студентом за допомогою програми аудіозапису, редагується та 

розміщується на сервісі подкастів (https://canvas. instructure. com/courses/ 

1251518). Наведемо приклади вправ: 

Вправа 6 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння здійснювати самостійний пошук і відбір 

інформації; уміння продукувати монолог-міркування, в якому представляється 

обґрунтоване, логічне, актуальне, з елементами новизни та можливістю 

прикладного застосування вирішення професійної задачі; уміння запису, 

редагування та публікації на сервісі подкастів остаточного варіанту власного 

англійського ПОММК. 

Завдання: У межах розробки технологічного процесу виготовлення 

кронштейну (рис. 2.6), опишіть службове призначення та умови роботи деталі 

у вузлі. З метою вирішення поставленого перед Вами завдання: 

 визначте клас, до якого відноситься деталь; 

 проаналізуйте форму, точність та якість виготовлення поверхонь 

деталі; 

 проаналізуйте точність їх розміщення відносно інших поверхонь; 

 зверніть увагу на найменування деталі, технічні умови її 

виготовлення і матеріал; 

 визначте можливий спосіб отримання заготовки. 

Підготуйте монолог-міркування за результатами виконання завдання, 

запишіть його за допомогою програми аудіозапису та розмістіть на сервісі 

подкастів. 

Task: In the framework of the development of the manufacturing process of 

the arm support bracket (Fig. 2.6), describe the service purpose and operating 

conditions of the part at the site. With the view to fulfilling the task: 

 define the class the part belongs to; 

 analyze the shape, precision and workpiece surface quality; 

 analyze the accuracy of their placement with regard to other surfaces; 
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 pay attention to the name of the part, its manufacturing specifications 

and material; 

 determine the most feasible production method. 

Produce a speech based on the results of the task, record it using the audio 

recording program and upload it on the podcast service. 

 

Рис. 2.6. Креслення деталі «кронштейн» 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 7 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння здійснювати пошук інформації; уміння 

продукувати монолог-міркування, в якому представляється обґрунтоване, 

логічне вирішення професійної задачі; уміння записати, критично оцінити та 

редагувати власний монолог; уміння працювати з сервісом подкастів. 

Завдання: Визначте тип і форму організації виробництва для деталі 

шків (рис. 2.7) у відповідності до заданої річної програми випуску (5 000 шт.).  

З метою вирішення поставленого перед вами завдання: 

 проаналізуйте конфігурацію деталі, її масу та габарити; 

 опишіть порядок виконання операцій, розміщення технологічного 

обладнання, кількості виробів, напрям їх руху при виготовленні для 

визначеного типу виробництва. 

Підготуйте власний монолог, висвітливши усі необхідні компоненти 

завдання, запишіть його з допомогою програми аудіозапису та розмістіть на 

сервісі подкастів. 
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Task: Define the type and form of production organization for the contact 

wheel (Fig. 2.7) in accordance with the prescribed annual production program (5 000 

units). 

With a view to fulfilling the task: 

 analyze the configuration of the part, its mass and dimensions; 

 describe the order of the operations, placement of the technological 

equipment, the number of products, the direction of their movement in the 

manufacture for a particular type of production. 

Prepare your own monologue, highlighting all the necessary components of 

the task, record it using the audio recording program and upload it on the podcast 

service. 

 

Рис. 2.7. Креслення деталі «шків» 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 8 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння здійснювати самостійний пошук і відбір 

інформації з метою вирішення завдання; уміння продукувати монологічне 

висловлювання, в якому представляється обґрунтоване, логічне, актуальне, з 

елементами новизни та можливістю прикладного застосування вирішення; 
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уміння запису, редагування та публікації на сервісі остаточного варіанту 

власного монологічного висловлювання. 

Завдання: Розробляючи технологічний процес виготовлення деталі 

напівмуфта (рис. 2.8), виберіть заготовку та надайте техніко-економічне 

обґрунтування. З метою вирішення поставленого завдання: 

 визначте спосіб отримання заготовки, охарактеризуйте та 

обґрунтуйте свій вибір; 

 підберіть за таблицями припуски на механічну обробку усіх 

поверхонь; 

 укажіть допуски на виготовлення заготовки; 

 розгляньте варіанти економічного вибору заготовки та поясніть 

свій вибір. 

За результатами виконання завдання, підготуйте монологічне 

висловлювання, запишіть його з допомогою програми аудіозапису та 

розмістіть на сервісі подкастів. 

Task: While developing the manufacturing process of a half coupling 

(Fig. 2.8), choose a workpiece and provide a feasibility study. With the view to 

solving the problem: 

 define the way to produce the workpiece, describe and justify your 

choice; 

 determine the allowances for machining all surfaces in accordance with 

the tables; 

 specify the tolerances for the manufacturing of the workpiece; 

 consider various workpiece options from the economic prospective and 

explain your choice. 

Having solved the problem at hand, deliver a monologue speech, record it 

using the audio recording program and upload it on the podcast service. 
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Рис. 2.8. Креслення деталі «напівмуфта» 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 9 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 

Мета: розвиток уміння самостійного пошуку інформації з метою 

вирішення проблемного завдання; уміння продукувати монологічне 

висловлювання з усіма необхідними елементами; уміння критично оцінити та 

редагувати власний монолог; уміння працювати з сервісом подкастів. 

Завдання: У межах розробки маршрутного технологічного процесу 

виготовлення деталі серга (рис. 2.9) здійсніть вибір технологічних баз і 

обґрунтуйте прийняту схему базування. З метою вирішення завдання 

необхідно керуватися наступним: 

 притримуватися найважливішого принципу «єдності баз» на 

різних операціях (за винятком перших, на яких підготовлюються чистові 

бази); 

 дотримуватися принципу «суміщення баз» при чистовій обробці; 

 бази для остаточної обробки повинні мати найвищу точність, 

найменшу шорсткість поверхні, не повинні деформуватися під дією сил 

різання, затискання і власної маси заготовки; 

 прийняті бази повинні забезпечувати найбільш просту і надійну 

конструкцію пристрою. 
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Підготуйте висловлювання за результатами вирішення завдання, 

запишіть його з допомогою програми аудіозапису, відредагуйте та розмістіть 

на сервісі подкастів. 

Task: To manufacture a bow (Fig. 2.9), within the framework of the route 

process development, make a choice of technological bases and justify the accepted 

baseline. In order to solve the problem, it is necessary to comply with the following: 

 adhere to the most important principle of "unity of bases" in various 

operations (with the exception of the first ones, where pure bases are prepared); 

 adhere to the principle of "combining bases" with finishing; 

 the bases for final processing should have the highest accuracy, the least 

roughness of the surface, should not be deformed under the impact of cutting force, 

clamping and own weight of the workpiece; 

 accepted bases should provide the simplest and most reliable design of 

the device. 

Make a speech based on the results of the task, record it using the audio 

recording program, edit and upload it on the podcast service. 

 

Рис. 2.9. Креслення деталі «серга» 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Вправа 10 

Тип: продуктивна, комунікативна, з природними опорами. 
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Мета: уміння продукувати монолог-міркування, в якому 

представляється обґрунтований вибір з метою вирішення проблемного 

завдання; уміння критично оцінити та редагувати власне висловлювання; 

уміння роботи з сервісом подкастів. 

Завдання: У межах розробки маршрутного технологічного процесу 

виготовлення деталі поводок (рис. 2.10) здійсніть вибір підходящого 

верстатного пристрою. Для вибору конкретної моделі верстатів необхідно 

враховувати: 

 відповідність основних розмірів верстата габаритам 

оброблювальної заготовки; 

 відповідність продуктивності верстату заданому масштабові 

виробництва; 

 відповідність верстата за потужністю; 

 можливість механізації та автоматизації виконуваної обробки; 

 найменша собівартість обробки. 

Запропонуйте актуальну модель верстату, обґрунтуйте свій вибір. 

Запишіть розгорнуте висловлювання з допомогою програми аудіозапису та 

розмістіть його на сервісі подкастів. 

Task: Within the framework of the route process development of the spider 

manufacturing (Fig. 2.10), make a choice of a suitable machine tool. To select a 

particular model of machine tools it is necessary to consider: 

 correspondence of the main dimensions of the machine to the 

dimensions of the workpiece; 

 correspondence of the machines productivity to a given scale of 

production; 

 adequacy of the machine in terms of its capacity; 

 the possibility of mechanization and automation of the executed 

processing; 

 the lowest cost price of the processing. 
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Suggest the appropriate model of the machine, justify your choice. Record the 

comprehensive statement using the audio recording program and upload it on the 

podcast service. 

 

Рис. 2.10. Креслення деталі «поводок» 

Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. 

Тексти подкастів до наведених вище вправ представлено у Додатку Д. 

Рисунки та креслення деталей, подані у вправах, узято з мережі Інтернет, 

зокрема з сайтів https://studfile.net, https: // vmasshtabe.ru/mashinostroenie-i-

mehanika, http: // engineerklub.ucoz.net, http: // kreslennja.com.ua, https: // 

studopedia.com.ua. 

Отже, нами було представлено підсистему вправ з навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК з використанням технології подкастингу, метою 

якої є поетапний розиток та вдосконалення у студентів умінь ПОММК. 

Наступним завданням дослідженя є розгляд моделі впровадження 

запропонованої методики у навчальний процес. 

2.3. Модель навчання майбутніх інженерів-механіків англійського 

професійно орієнтованого монологу-міркування 

У попередніх підрозділах було висвітлено питання відбору навчального 

матеріалу на основі виділених критеріїв, виділено уміння ПОММК та 

https://studfile.net/
https://studopedia.com.ua/
https://studopedia.com.ua/
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визначено етапи розвитку цих умінь, запропоновано підсистему вправ для 

навчання ПОММК на основі відібраного навчального матеріалу.  

З метою впровадження у навчальний процес розробленої підсистеми 

вправ виникає необхідність створення раціональної моделі навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК. В.О. Штофф (Штофф, 1963) 

визначає модель як «засіб відображення, відтворення того чи іншого аспекту 

дійсності з метою її глибшого пізнання: від спостереження та експерименту до 

різноманітних форм теоретичних узагальнень». У нашому дослідженні 

вбачаємо в понятті «модель» сутність з системними ознаками (структурою, 

компонентами, взаємозв’язками і взаємозалежностями між ними) (Якса, 2014, 

с. 48), яка визначає послідовність дій з впровадження у навчальний процес 

розробленої підсистеми вправ з розвитку умінь ПОММК на певних етапах 

навчання. 

Розроблення моделей у педагогіці пов’язується з проведенням 

матеріального та мисленнєвого імітування реально існуючої педагогічної 

системи шляхом створення спеціальних аналогів, в яких відтворено принципи 

організації та функціонування даної системи (Шнипа, 2013). Ключовими 

ознаками моделі, що розробляється у межах нашого дослідження, вважаємо 

науковість, системність, професійну спрямованість, етапність, 

концентричність, орієнтацію на розвиток та вдосконалення умінь ПОММК, 

використання технології подкастингу як в аудиторній, так і в самостійній 

позааудиторній роботі студентів. Розроблення моделі передбачає урахування 

таких її структурних компонентів (О.Ю. Бочкарьова (2007), І.П. Задорожна 

(2012), С.Е. Кіржнер (2009), О.В. Цепкало (2017)): мети та суб’єкту навчання; 

року підготовки та навчальної дисципліни, у межах якої реалізується 

запропонована модель; етапності організації навчального процесу; тематики 

змістового модуля у межах якого проводиться навчання ПОММК; розподілу 

навчальних годин відповідно до тем та етапів навчання; оцінювання 

успішності студентів. 
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Метою навчання є розвиток та вдосконалення у майбутніх інженерів-

механіків умінь ПОММК. Суб’єктами навчання є студенти четвертого курсу 

– майбутні фахівці в галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальностей 

131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування».  

Модель призначена для реалізації у межах навчальної дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» та підпорядковується кредитно-

модульній системі організації навчального процесу та модульно-рейтинговій 

системі контролю (Наказ Міністерства освіти і науки України, 2005). Ця 

система навчання передбачає раціональний підхід до поділу та організації 

матеріалу дисципліни у змістові модулі, що й враховано при розробці нашої 

моделі навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК. Під змістовим 

модулем прийнято розуміти логічно завершену частину навчального матеріалу 

(розділ навчальної програми) окремого кредитного модуля, що передбачає 

оволодіння певними знаннями та уміннями, та охоплює кілька тем, об'єднаних 

спільними поняттями (Сікорський, 2006, с. 78-80). Навчання проводимо в 

межах кредитного модуля «Англійська мова для професійно орієнтованого 

спілкування. Ділове мовлення», змістового модуля «Проектування 

технологічного процесу виготовлення деталі» (Machine Building Technological 

Process Planning) та його тем, означених нами у першому розділі.  

Беручи до уваги те, що кожне заняття з ІМ покликане розвивати уміння 

чотирьох видів мовленнєвої дільності, то на розвиток умінь ММ відводиться 

одна четверта від усього часу аудиторних занять. Проте на старших курсах 

навчання головна роль має приділятися усномовленнєвій діяльності на базі 

обраного фаху (Драб, 2005, с. 111; Федорова, 2006, с. 99). Іншим аспектом, 

який необхідно враховувати при визначенні часу, що виділяється на навчання 

ПОММК, є необхідність сприймання студентами іншомовних автентичних 

подкастів, а також пошук необхідної інформації для вирішення проблемних 

завдань. Саме тому, вважаємо, що 40% часу аудиторних занять буде достатнім 

для розвитку умінь ПОММК.  
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Наведемо розподіл навчального часу, який охоплює аудиторні та 

позааудиторні години, для опанування зазначеного змістового модуля. Згідно 

з робочою програмою кредитного модуля «Англійська мова для професійно 

орієнтованого спілкування. Ділове мовлення» для студентів – майбутніх 

фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» (спеціальності 

131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування») освітнього 

ступеня «бакалавр», на оволодіння англійською мовою в першому семестрі 

четвертого курсу виділяється 36 аудиторних годин (2 аудиторні години на 

тиждень). Таким чином, на розвиток умінь ПОММК припадає 14 годин 

(7 аудиторних занять), що складає 40% від загальної кількості аудиторного 

часу. На самостійну позааудиторну роботу студентів, спираючись на підхід 

Н.Р. Петранговської (Петранговська, 2004, с. 129), також виділяємо 14 годин. 

Реалізація запропонованої моделі здійснюється на трьох етапах 

навчання ПОММК: рецептивному, рецептивно-репродуктивному та 

продуктивному. Розподіл навчальних годин пропонуємо здійснити у такий 

спосіб: рецептивний – 4 години (аудиторні заняття № 1, 2); рецептивно-

репродуктивний етап – 4 години (аудиторні заняття № 3, 4), та 6 годин 

самостійної позааудиторної роботи з використанням сервісу подкастів; 

продуктивний етап – 6 годин (аудиторні заняття № 5, 6, 7) та 8 годин 

самостійної позааудиторної роботи з використанням сервісу подкастів. У 

таблиці 2.4 наведено розподіл навчального часу відповідно до визначених 

етапів навчання в межах змістового модуля «Проектування технологічного 

процесу виготовлення деталі» (Machine Building Technological Process 

Planning) та його складових тем. 

Розглянемо детальніше особливості організації навчального процесу на 

виокремлених етапах навчання. Рецептивний етап (аудиторні заняття 

№1, 2). На початку першого заняття викладач зазначає, що розвиток вмінь 

ПОММК відбувається із використанням технології подкастингу та пояснює 

особливості організації роботи із сервісом подкастів, організованим на 

навчальній платформі Canvas, у межах позааудиторної самостійної роботи.  
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Таблиця 2.4  

Модель навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

Змістовий 

модуль 
Тема 

Вид 

заняття 

Номер 

заняття 

Кількість 

годин 

Етап 

навчання 

«
П

р
о

ек
т
у

в
а

н
н

я
 т

ех
н

о
л

о
г
іч

н
о

г
о

 п
р

о
ц

ес
у

 в
и

г
о

т
о
в

л
ен

н
я

 д
ет

а
л

і»
 

(M
a

ch
in

e 
B

u
il

d
in

g
 T

e
ch

n
o

lo
g

ic
a

l 
P

ro
ce

ss
 P

la
n

n
in

g
) 

4.1 Теоретичні 

основи проектування 

технологічних 

процесів (Theory of 

Machine Building 

Technological Process 

Planning) 

АЗ 1; 2 4 

 

 

РЕЦЕПТИВНИЙ 

 

 

4.1 Теоретичні 

основи проектування 

технологічних 

процесів (Theory of 

Machine Building 

Technological Process 

Planning) 

АЗ 3;4 4 
 

 

РЕЦЕПТИВНО-

РЕПРОДУКТИВНИЙ 

 

 
4.2 Проектування 

заготовки (Stock 

Development) 

СР - 6 

4.3 Розробка 

складників 

технологічного 

процесу 

виготовлення деталі 

(Technological 

Process Steps 

Planning in Workpiece 

Manufacturing) 

АЗ 5;6;7 6 

 

ПРОДУКТИВНИЙ 

 4.4 Розробка 

технологічного 

процесу 

виготовлення заданої 

деталі (Technological 

Process Development 

in Workpiece 

Manufacturing) 

СР - 8 

Умовні позначення до таблиці 2.4: АЗ – аудиторні заняття; СР – 

самостійна позааудиторна робота студентів. 



147 
 

У ході заняття студентам надається детальна інструкція як отримати 

доступ до сервісу подкастів, зареєструватися та створити особисту зону 

користувача. Для отримання можливості роботи із сервісом, створеним на 

навчальній платформі Canvas, студент повинен здійснити процедуру 

реєстрації після отримання запрошення на електронну пошту (див. рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11. Вигляд запрошення долучитися до сервісу подкастів 

У випадку, якщо користувач вже зареєстрований у системі Canvas та має 

власний обліковий запис, він приєднується до курсу. В іншому випадку, 

необхідно розпочати процедуру реєстрації (див. рис. 2.12).  

 

Рис. 2.12. Початок процедури реєстрації на сервісі подкастів 

Викладач також пояснює вимоги до навчальних подкастів та критерії їх 

оцінювання, детально описує послідовність дій при підготовці та розміщенні 

студентами власних ПОММК у вигляді навчальних подкастів. Скриншоти 

послідовності дій з розміщення студентами навчальних подкастів на сервісі за 

результатами виконання завдань наведено нижче. 
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У першу чергу студенти обирають опцію «здати завдання» (submit 

assignment) (див. рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Вибір опції «здати завдання» 

Наступним кроком здійснюється вибір форми подачі виконаного 

завдання, а саме файлу мультимедіа (див. рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Вибір форми подачі виконаного завдання 

Обравши опцію «мультимедіа» (media), студент записує навчальний 

подкаст безпосередньо на Canvas за допомогою інтегрованої програми 

аудіозапису або підвантажує заздалегідь записаний файл, обираючи функцію 

«завантажити» (upload) (див. рис. 2.15). 

 



149 
 

 

Рис.2.15. Розміщення навчального подкаста на сервісі 

Викладач пояснює студентам, що вони мають змогу, за умови 

налаштування відповідної опції, прослуховувати навчальні подкасти інших 

учасників групи, публікувати до них коментарі, вести обговорення на сервісі. 

Основними функціями викладача при цьому є моніторинг наявності 

розміщеного навчального подкаста на веб-сторінці студента, контроль та 

оцінювання якості створених студентами подкастів, розміщення зауважень, 

коментарів з приводу якості виконання завдання. 

На цьому етапі виконуються вправи з теми «Теоретичні основи 

проектування технологічних процесів» (Theory of Machine Building 

Technological Process Planning), присвячені опрацюванню нових 

загальновживаних та вузькоспеціальних термінологічних одиниць, а також 

граматичних явищ: співвіднесення лексичної одиниці із категорією відповідно 

до її значення на основі подкаста, в якому описуються існуючі типи 

виробництва; заміну підкресленого у реченні слова його синонімом із 

запропонованого ряду відповідно до змісту почутого подкаста з питання 

обробки заготовки термічним та струменево-абразивним різанням; вибір 

найбільш влучної серед запропонованого ряду дефініцію згідно подкаста, 

присвяченого питанню кованих заготовок; заміну форм активного стану 

пасивним станом дієслова в подкасті щодо змісту професії оператора 

верстатного пристрою; віднайдення прикладів використання складного 

модального присудку в подкасті, у якому йдеться про нові технології обробки 
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поверхонь деталей, з подальшим аналізом особливостей застосування цих 

форм та складенням власних речень. 

Рецептивно-репродуктивний етап. Даний етап включає аудиторні 

заняття №3, 4, а також самостійну позааудиторну роботу студентів з 

використанням сервісу подкастів. На аудиторних заняттях №3, 4 

продовжується виконання вправ з теми «Теоретичні основи проектування 

технологічних процесів виготовлення деталі» (Theory of Machine Building 

Technological Process Planning), присвячених: 

- аналізу логіко-композиційної побудови зразка ПОММК: виявлення 

основних ознак монологу-міркування, його складових частин та основних 

елементів, а також засобів міжфразового зв’язку на прикладі подкастів, в яких 

йдеться про класи деталей (вали, корпусні деталі, зубчасті колеса, фланці, 

важелі), одиничне, серійне, масове виробництво, виготовлення заготовки 

шляхом лиття, електродугового зварювання;  

- смисловому аналізу сприйнятого подкаста: доповнення речень 

найбільш влучним, з-поміж запропонованих, варіантом згідно смислового 

аспекту подкаста з питання різних видів зварювання; заповнення діаграми 

відповідно до почутого з приводу виготовлення деталі шляхом прокатки; 

виявлення та коригування неправдивих тверджень відповідно до сприйнятої 

інформації стосовно складових та функцій фрезерувального верстата; 

- передачі (стисло чи детально) та передбаченню змісту сприйнятого 

подкаста: нотування ключових слів, словосполучень чи речень щодо переваг 

використання числового програмного керування (ЧПК) з подальшою стислою 

передачею змісту в усній формі на їхній основі; детальне відтворення 

сприйнятої інформації стосовно верстатобудівного підприємства Hааs 

Automation шляхом надання розгорнутих відповідей на подані запитання; 

прогнозування ймовірного розвитку подій у подкасті з проблеми 

використання та побудови циліндричного шліфувального верстату з ЧПК. 

У межах самостійної позааудиторної роботи студенти виконують 

вправи з теми Проектування заготовки (Stock development), розміщені 
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викладачем на сервісі подкастів: прослуховують та переглядають подкаст у 

позааудиторний час, шукають додаткову інформацію у мережі за необхідності, 

визначають, формулюють вихідну тезу монологу, готують висловлювання 

відповідно до завдання; записують ПОММК за допомогою програми 

аудіозапису, прослуховують, оцінюють, осмислюють та редагують; 

розміщують на сервісі подкастів остаточний варіант власного висловлювання. 

Особливості організації самостійної позааудиторної роботи студентів з 

сервісом подкастів у межах рецептивно-репродуктивного етапу наведено 

детальніше у таблиці 2.5. 

Необхідно зауважити, що при підготовці студентом власного монологу-

міркування великого значення набуває пошук додаткової інформації в мережі 

Інтернет, що має низку переваг. По-перше, на фахових Інтернет-сайтах 

студенти отримують вільний доступ до величезної кількості автентичної 

професійної інформації. По-друге, студенти мають змогу навчитися 

ефективних стратегій Інтернет-пошуку, звикаючи, таким чином до 

використання Інтернету як найбільш ефективного засобу отримання доступу 

до інформаційних джерел для виконання майбутніх професійних завдань 

(Тарнопольський, 2013, с. 79-80). Особливістю роботи із сервісом подкастів є 

можливість студента у будь-який момент поставити запитання викладачу, у 

разі необхідності отримати консультаційну допомогу, скориставшись опцією 

онлайн чату на сервісі. 

Наведемо приклад вправи (подкаст та завдання до нього) з теми 

«Проектування заготовки» (Stock development), розміщеної викладачем на 

сервісі для виконання студентами у межах самостійної позааудиторної роботи. 

Task. Listen to the podcast and answer the questions below. Use the phrases 

from the box. You can also use additional information from the Internet. 

 

 

 

 

 

 

The perceived information is relevant due to… 

The topicality of the subject can be explained by… 

As for the strong and weak points, they are… 

One has to take into consideration that… 

It is of paramount importance to highlight… 
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Таблиця 2.5 

Особливості організації самостійної позааудиторної роботи 

студентів з сервісом подкастів на рецептивно-репродуктивному етапі 

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ З СЕРВІСОМ ПОДКАСТІВ НА РЕЦЕПТИВНО-

РЕПРОДУКТИВНОМУ ЕТАПІ 

ВИКЛАДАЧ 

Окреслює коло тем для вивчення у відповідності до робочих програм навчальних 

дисциплін. 

Здійснює відбір автентичних подкастів у межах кожної заявленої теми та розробляє до 

них відповідні завдання. 

Розміщує на сервісі подкастів відібрані англомовні подкасти та завдання до них. 

Пояснює студентам послідовність дій при підготовці та розміщенні власного монологу-

міркування у вигляді навчального подкаста на сервісі подкастів. 

СТУДЕНТИ 

Сприймають інформацію з приводу організації навчального процесу, за необхідності 

ставлять конкретизуючі запитання. 

Сприймають інформацію з приводу послідовності дій при підготовці та розміщенні 

власного подкаста і коментарів, вимог до цих подкастів, за необхідності ставлять 

конкретизуючі запитання. 

Отримують доступ до сервісу подкастів (https://canvas.instructure. com/courses/1251518), 

реєструються на сервісі та створюють особисту зону користувача. 

РОБОТА З СЕРВІСОМ ПОДКАСТІВ НА РЕЦЕПТИВНО-

РЕПРОДУКТИВНОМУ ЕТАПІ 

СТУДЕНТ 

Виконує завдання на осмислення, аналіз, оцінку, аргументацію власної точки зору до 

англомовних подкастів, розміщених викладачем на сервісі. 

У процесі виконання завдання:  

- прослуховує, осмислює, розуміє англомовні подкасти;  

- продукує власний монолог-міркування з елементами узагальнення, доповнення, 

порівняння, вираження власної позиції з її аргументацією, співвіднесення сприйнятої 

інформації подкаста з фаховими знаннями. За необхідності здійснює пошук додаткової 

інформації у мережі Інтернет. 

Записує власний монолог-міркування за допомогою програми аудіозапису, 

прослуховує та редагує його. Саме завдяки необхідності багатократного здійснення 

однієї й тієї ж самої низки операцій (запис, прослуховування, редагування) відбувається 

розвиток умінь продукування монологічного висловлювання, зокрема умінь будувати 

висловлювання з усіма притаманними йому характеристиками та умінь говорити 

виразно, емоційно, у нормальному темпі, висловлюватися логічно, зв’язно. 

Публікує на сервісі подкастів остаточний варіант англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування (навчальний подкаст). 

ВИКЛАДАЧ 

Прослуховує опубліковані навчальні подкасти (за необхідності розміщує коментарі) та 

оцінює рівень виконання завдання відповідно до встановлених критеріїв. 
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Questions: 

1. How can you assess the level of topicality of the information from the 

podcast? Give your opinion, providing extensive explanation. 

2. Assess the novelty of the software in question and the perspectives of its 

implementation into the production process. Justify your point of view. 

3. Comment on the informative value of the perceived data. Make a critical 

judgement, proceed with giving the detailed answer.  

4. To which extent has the given topic been covered in the podcast? Give your 

recommendations on how to improve the pragmatics of the information in the 

podcast. 

Наведемо приклад тексту навчального подкаста, розміщеного 

студенткою Пер-к К. третьої експериментальної групи (ЕГ-3), на сервісі в 

результаті виконання завдання вище: 

The topicality of the subject can be explained by the fact it is possible to have 

a simple CAD/CAM solution that allows you to innovate with the most powerful 

and easy-to-use CAD design and machining programming features available. 

Another positive feature worth considering is the price. The solution proposed is so 

affordable, that any CNC shop or home machinists could own and use it. 

The innovation of the software in question is explained by the range of the 

features available: easy-to-use solutions for 2D and 3D part construction; special 

tools to make custom hole patterns, gears, sprockets and roller cams; design, using 

wireframes, surfaces and solids; a wide variety of editing tools etc.The software has 

already been implemented into the production process and is quite successful, to my 

mind. One of the reasons for this is the difference it has when it comes to 2D CNC 

machining. It is of paramount importance to highlight the availability of the CAM 

job tree manager that keeps programming strategies simple and organized. Another 

valuable point is that there is no need to have a G-code program at hand.  

The information in the podcast has been of high informative value to me as I 

found out some interesting facts concerning the machining wizards. They guide you 

through each phase of using machining options and remove the guesswork from 
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creating quality tool path. You gain the control that you need in order to feel 

comfortable with the software and thus you can put an end to long and extensive 

learning curves. One has to take into consideration the “CAM tool path 

associativity” which has been a revelation for me. It means that you can make part 

modifications and automatically update the tool paths on-the-fly. 

In my humble opinion, the given topic has been covered to the full extent. The 

information is relevant and useful, the details of the software usage are insightful. 

The benefits of the software usage in the production process are clear and 

indisputable.  

Продуктивний етап. Даний етап включає аудиторні заняття №5, 6, 7 

та самостійну позааудиторну роботу студентів з використанням сервісу 

подкастів. Заняття № 5, 6, 7 проводяться в аудиторії під керівництвом 

викладача, який надає опори та рекомендації з приводу виконання проблемних 

завдань, у межах теми «Розробка складників технологічного процесу 

виготовлення деталі» (Technological Process Steps Planning in Workpiece 

Manufacturing). Студенти виконують надане їм проблемне завдання та в 

робочих групах представляють результати його вирішення у формі монологу-

міркування, яке може містити опис службового призначення та умов роботи 

деталі у вузлі; визначення типу і форми організації виробництва для деталі у 

відповідності до заданої річної програми випуску; опрацювання конструкції 

деталі на технологічність; аналіз існуючих способів отримання заготовок; 

вибір заготовки з подальшим техніко-економічним обґрунтуванням; 

визначення класу, до якого належить деталь, та типового технологічного 

процесу; опис типового технологічного процесу виготовлення деталі в 

залежності від класу деталей, до яких вона відноситься, та вибір і 

характеристика типових схем обробки поверхонь; вибір технологічних баз і 

обґрунтування прийнятої схеми базування; аналіз існуючих типів верстатів з 

їхньою характеристикою та оцінкою перспектив розвитку верстатного парку, 

тощо. Варто зазначити, що представлення ПОММК відбувається у певній 

ситуації майбутньої професійної діяльності спеціаліста з подальшим 
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обговоренням результатів вирішення проблеми: відповіді на запитання з 

проблеми; постановка запитань іншим учасникам; роз’яснення; коментування; 

обговорення суперечних моментів. 

Позааудиторна робота з використанням сервісу подкастів. Виконуючи 

вправи з теми «Розробка технологічного процесу виготовлення заданої 

деталі» (Technological Process Development in Workpiece Manufacturing) 

самостійно у межах позааудиторної роботи з використанням сервісу подкастів, 

організованому на навчальній платформі Canvas, кожен студент здійснює 

пошук та відбір інформації для вирішення проблемного завдання, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів; знаходить вирішення проблеми; 

представляє результати індивідуального вирішення у вигляді ПОММК; 

записує і розміщує навчальний подкаст на сервісі; коментує та оцінює 

подкасти інших учасників, відповідає на запитання. Особливості організації 

самостійної позааудиторної роботи студентів із сервісом подкастів у межах 

продуктивного етапу більш детально наведено у таблиці 2.6.  

Наведемо приклад вправи з теми «Розробка технологічного процесу 

виготовлення заданої деталі» (Technological Process Development in Workpiece 

Manufacturing). Додатково викладач надає перелік сайтів та інших джерел 

інформації в якості рекомендованих для використання у процесі його 

вирішення.  

Task. Analyze the design of the spindle (Fig. 2.16) for technological 

effectiveness. With a view to fulfilling the task: 

 determine whether this design allows for the through-feed surface 

processing, and what may interfere with such kind of processing; 

 determine whether it is possible to process the holes simultaneously and 

whether the working surfaces are accessible to the tool; 

 determine whether it is necessary to carry out trimming of the ends of 

the openings from the inside of the casting; 

 determine whether the stiffness of the part is sufficient and whether it 

restricts cutting modes. 
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Таблиця 2.6 

Особливості організації самостійної позааудиторної роботи 

 із сервісом подкастів на продуктивному етапі 

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ З СЕРВІСОМ ПОДКАСТІВ НА ПРОДУКТИВНОМУ 

ЕТАПІ 

ВИКЛАДАЧ 

Розробляє та розміщує на сервісі подкастів проблемні завдання, надає перелік 

рекомендованих сайтів та інших джерел інформації. 

Пояснює послідовність дій при підготовці та розміщенні власного монологічного 

висловлювання за результатами виконання проблемного завдання (у вигляді подкаста) 

на сервісі подкастів. 

Нагадує основні вимоги до створених та опублікованих на сервісі студентами власних 

подкастів. 

СТУДЕНТИ 

Сприймають інформацію з приводу вимог до навчальних подкастів і коментарів, за 

необхідності ставлять конкретизуючі запитання. 

РОБОТА З СЕРВІСОМ ПОДКАСТІВ НА ПРОДУКТИВНОМУ ЕТАПІ 

СТУДЕНТ 

Аналізує проблемне завдання, результат вирішення якого необхідно представити у 

вигляді монологічного висловлювання (монологу-міркування). 

У процесі вирішення проблемного завдання: 

- здійснює самостійний пошук інформації, у тому числі в мережі Інтернет (зокрема на 

сайтах, рекомендованих викладачем); 

- виділяє та фіксує у письмовому вигляді релевантну інформацію з проблеми; 

- знаходить рішення проблеми, спираючись на зафіксовану інформацію та знання з 

фахових дисциплін; 

- створює розгорнуту програму власного висловлювання у вигляді логіко-

синтаксичних, логіко-семантичних та структурних схем; 

- з опорою на створену програму продукує монолог-міркування, в якому представляє 

вичерпне, ґрунтовне, професійно зумовлене, логічне, актуальне, з елементами новизни 

та можливістю прикладного застосування, вирішення проблеми (професійної задачі). 

Записує власний ПОММК, прослуховує, редагує та публікує остаточний варіант на 

сервісі подкастів.  

Студент має змогу прослуховувати подкасти, опубліковані іншими студентами його 

навчальної групи, та розміщувати коментарі до них (у письмовій чи усній формі). 

Коментар може містити позицію щодо повноти, ретельності розкриття проблеми,  

вираження згоди чи незгоди із думками автора, зазначення позитивних та негативних 

моментів з приводу змісту навчального подкаста, його мовного оформлення. 

ВИКЛАДАЧ 

Проводить моніторинг результатів самостійної роботи студентів.  

Прослуховує опубліковані подкасти студентів, за необхідності розміщує коментарі та 

оцінює рівень виконання завдання.  
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Suggest an appropriate solution to the problem. Use both knowledge and 

expertise, acquired in the course of professional training, and the materials 

recommended (operational guidelines, instructive regulations, reference books) to 

help you solve the task. Record the speech using the audio recording program and 

upload it on the podcast service. 

 

Рис. 2.16 Креслення деталі «шпиндель» 

Оцінювання успішності розвитку вмінь ПОММК. У методичній 

літературі зазначається, що оцінювання мовленнєвих умінь саме по собі є 

доволі суб’єктивним процесом: О.С. Конотоп (2011), А. Кохен (Cohen, 1994), 

І.А. Федорова (2006), Г. Фучер, Ф. Девідсон (Fucher, Davidson, 2007). У зв’язку 

з цим, для забезпечення більшої об’єктивності, доцільним видається 

встановлення певних критеріїв оцінювання продукованих студентами 

ПОММК. На даний час не існує єдиної загальноприйнятої класифікації 

критеріїв оцінювання вмінь ММ. Кожен дослідник пропонує власну 

критеріальну шкалу оцінювання, виходячи із специфіки методики, яку він 

розробляє. Так, на думку Н.Д. Гальскової, Н.І. Гез (Гальскова, Гез, 2006, 

с. 223), з метою контролю умінь ММ необхідно враховувати: різноманітність 

лексики та граматичних структур, правильність їх використання; 

розгорнутість та послідовність; відповідність мовних засобів ситуації 

спілкування; обсяг висловлювання; наявність мовленнєвого наміру, його 

реалізацію; кількість речень, що виражають особисте ставлення до 

висловлюваного. Дослідниця Н.Ф. Бориско (1987) виділяє якісні критерії 

оцінювання умінь ММ: логіко-структурну організованість та зв’язність, 
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ситуативність, модальність, інтенціональність, тематичність та 

інформативність, мовну коректність; а також кількісні критерії: обсяг 

висловлювання, тривалість, загальний темп мовлення, його плавність. 

О.М. Устименко (2013, с. 12) вважає за доцільне оцінювати монологічне 

висловлювання за такими критеріями: відповідність висловлювання темі 

(ситуації), обраному типу монологу, досягнення комунікативної мети, обсяг 

висловлювання, темп висловлювання, комбінування різних мовленнєвих 

зразків, ступінь зв’язності, логічності, аргументованості висловлювання, 

структурно-композиційна завершеність висловлювання, наявність елементів 

творчості у висловлюванні, фонетична, лексична, граматична й стилістична 

правильність мовлення. У програмі з англійської мови для професійного 

спілкування (Міністерство освіти і науки України, 2005, с. 24) зазначається, 

що мовленнєва поведінка студентів оцінюється відповідно до таких критеріїв: 

організації того, що і як сказано, з огляду на кількість, якість, відповідність та 

чіткість інформації; точності та доречності використання мовних засобів; 

лексичного і граматичного діапазону; логічної послідовності; обсягу; 

здатності продукувати розбірливі висловлювання; дотримуватися наголосу, 

ритму, інтонації. Для контролю усного мовлення у Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти (Ніколаєва, 2003, с. 193) пропонується 

враховувати такі параметри: швидкість, зв’язність, розкриття теми, точність, 

лексичний діапазон, граматична правильність тощо. Важливо зауважити, що 

будь-яка практична система контролю, не залежно від підходу, що 

використовується, потребує обмеження кількості можливих категорій до 

прийнятного рівня. Психологічно найвищою межею прийнято вважати сім 

категорій: їх збільшення здатне спричинити розумове перевантаження. 

Спираючись на досвід науковців та сучасні нормативні документи, 

враховуючи рекомендації стосовно максимально можливої кількості 

встановлених критеріїв висуваємо сім критеріїв (п’ять основних та два 

додаткових) оцінювання розвитку вмінь ПОММК майбутніх інженерів-

механіків (табл. 2.7).  
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Таблиця 2.7 

Критерії оцінювання усного монологічного висловлювання 

№ Критерій оцінювання 

усного монологічного 

висловлювання 

Науковці, які виділяють критерій 

1. 

Відповідність 

висловлювання 

комунікативному наміру 

Н.Ф. Бориско; Л.В. Бондар; Н.Д. Гальскова, 

Н.І. Гез; Т.П. Дружченко; С.Е. Кіржнер; 

С.П. Мащенко; Ю.В. Несин;  

Н.Г. Протазанова; А. С. Родоманченко;  

О.М. Соловова; О. М. Устименко. 

2. 

Структурно-композиційна 

завершеність монологічного 

висловлювання 

Н.Ф. Бориско; Т.П. Дружченко; М.В. Куімова; 

Л.В. Малетіна; С.П. Мащенко;  

Н.Г. Протазанова; П.О. Сидоренко;  

Г.Г. Соломатіна; В.В. Тарасенко;  

О. М. Устименко; І.А. Федорова. 

3. 
Коректність використання 

фахової лексики 

Л.В. Бондар; С.Е. Кіржнер; Л.В. Малетіна; 

Ю.В. Несин; В.В. Тарасенко. 

4. 
Правильність мовного 

оформлення висловлювання 

Н.Ф. Бориско; Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез;  

Т.П. Дружченко; С.Е. Кіржнер; М.В. Куімова; 

Г.Г. Левченко; Г.П. Литнєва; С.Я. Маслова;  

С.П. Мащенко; Ю.В. Несин; В.С. Пащук;  

І.В. Пономарьова; Н.Г. Протазанова;  

П.О. Сидоренко; Н.Д. Соловйова;  

Г.Г. Соломатіна; В.В. Тарасенко;  

О. М. Устименко; І.А. Федорова. 

5. 

Логічність викладу та 

ступінь зв’язності 

висловлювання 

Л.В. Бондар; Н.Ф. Бориско; С.В. Білоус; 

С.Е. Кіржнер; Г.П. Литнєва; Л.В. Малетіна; 

С.Я. Маслова; С.П. Мащенко; В.С. Пащук;  

І.В. Пономарьова; А. С. Родоманченко;  

Н.Д. Соловйова; О.М. Соловова;  

О. М. Устименко; І.А. Федорова. 

6. Темп мовлення 

Н.Ф. Бориско; С.Е. Кіржнер; Г.Г. Левченко; 

С.П. Мащенко; В.С. Пащук; І.В. Пономарьова; 

В.В. Тарасенко; О. М. Устименко. 

7. Обсяг висловлювання 

Н.Ф. Бориско; Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез;  

Т.П. Дружченко; С.Е. Кіржнер; М.В. Куімова; 

Г.Г. Левченко; Г.П. Литнєва; С.П. Мащенко;  

Ю.В. Несин; В.С. Пащук; І.В. Пономарьова; 

Н.Д. Соловйова; Г.Г. Соломатіна. 

Модель організації навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського ПОММК схематично представлено на рисунку 2.17. 
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Рис. 2.17 Модель організації процесу навчання 

 

 

Мета навчання: формування навичок, розвиток умінь англійського ПОММК 

професійно орієнтований 

Засоби навчання Зміст навчання 

Підходи до навчання 

комунікативно-діяльнісний 

Принципи навчання 

предметний аспект 

процесуальний аспект 

англомовні автентичні подкасти 

cервіс подкастів (на навчальній 

платформі Canvas) 

підсистема вправ 

Етапи навчання та норми часу 

Оцінювання 

Рецептивний 

(4 год) 

Рецептивно-
репродуктивний  

(4 год/6 год) 

Продуктивний  

(6 год/8 год) 

1) Навички розпізнавати технічні терміни, синтаксичні структури з їх подальшою семантизацією та 
активізацією у мовленні; 2) уміння аналізувати логіко-композиційну побудову зразка мовлення; 
свідомого аналізу тексту подкаста; висловлюватись щодо змістовного аспекту сприйнятого подкаста;     
3) уміння продукувати ПОММК на основі критичного аналізу одержаної з подкаста інформації; 4) уміння 
розв’язувати проблемне завдання під керівництвом викладача, представляти результат вирішення у 
вигляді ПОММК в ситуації професійної діяльності з подальшим обговоренням у робочих групах;  
5) уміння самостійно розв’язувати проблемне завдання, розміщене на сервісі, з подальшим його 
представленням у вигляді ПОММК та розміщенням на сервісі подкастів. 

Очікуваний результат 

відповідність комунікативному наміру; структурно-композиційна завершеність; 
коректність використання фахової лексики; правильність мовного оформлення; 
логічність викладу та ступінь зв’язності; темп мовлення; обсяг висловлювання. 
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Таким чином, у підрозділі представлено модель навчання майбутніх 

інженерів-механіків ПОММК з використанням сервісу подкастів, 

організованому на навчальній платформі Canvas: наведено розподіл 

навчального часу для опанування визначеного змістового модулю; розглянуто 

особливості організації навчання з використанням сервісу подкастів; 

визначено критерії оцінювання продукованих студентами ПОММК. 

Наступним кроком нашого дослідження є експериментальна перевірка 

ефективності навчання за запропонованою методикою. 

Висновки до розділу 2 

Добір навчального матеріалу передбачає попереднє висунення критеріїв 

добору мовного та мовленнєвого матеріалу з урахуванням наявного 

методичного доробку; специфіки навчання майбутніх інженерів-механіків; 

лінгвістичних, акустичних та психолінгвістичних факторів, які спричиняють 

труднощі в процесі розуміння подкастів та впливають на успішність розвитку 

вмінь ПОММК. Добираючи подкасти, послуговуємося такими основними 

критеріями, як: професійної спрямованості, відповідності програмним 

вимогам щодо рівня володіння ІМ, тематичності, зразковості, 

автентичності, рівноцінності аудіо- та відео інформації, урахування 

специфіки композиційно-смислової побудови подкаста, акустичних, 

фонетичних, лексичних, граматичних особливостей подкаста, мотиваційної 

цінності, інформативності, проблемності, професійної актуальності, 

новизни, урахування тривалості подкаста. Процедура укладання лексичного 

мінімуму здійснювалась із урахуванням критеріїв тематичності, 

частотності, семантичної цінності лексем. Укладаючи граматичний 

мінімум, послуговуємося критеріями частотності та практичної 

необхідності.  

Навички та уміння, які вдосконалюються та розвиваються в процесі 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, організовано в п’ять груп з 

урахуванням зростання рівня складності. Процес навчання ПОММК 
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реалізуємо в три етапи: рецептивний, рецептивно-репродуктивний та 

продуктивний.  

Підсистема вправ з навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

містить три групи вправ, кожна з яких складається із певних підгруп, та 

реалізується на певному етапі навчання. Група вправ 1 на вдосконалення 

мовленнєвих навичок складається з двох підгруп вправ на вдосконалення 

лексичних та граматичних навичок. Група вправ 2 на розвиток умінь ПОММК 

містить чотири підгрупи вправ на: розвиток умінь коректної композиційної 

побудови висловлювання; смисловий аналіз сприйнятого подкаста; стисле та 

детальне відтворення змісту сприйнятого подкаста; продукування власного 

монологу-міркування на основі аналізу інформації з подкаста, розміщеного 

викладачем на сервісі подкастів. Група вправ 3 на вдосконалення умінь 

продукувати монолог-міркування за результатами вирішення проблемного 

завдання охоплює вправи на: вирішення проблемного завдання та 

представлення ПОММК у ситуаціях професійної діяльності з подальшим 

обговоренням; створення та публікація власного монологу-міркування за 

результатами вирішення проблемного завдання на сервісі подкастів. 

Модель навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК розроблено з 

урахуванням таких структурних компонентів: мети та суб’єкту навчання; року 

підготовки та навчальної дисципліни, у межах якої реалізується 

запропонована модель; етапності організації навчального процесу; тематики 

змістового модуля; розподілу навчальних годин відповідно до тем та етапів 

навчання, а також оцінювання успішності студентів. Основний фокус уваги 

зосереджено на розгляді особливостей організації роботи студентів з 

використанням сервісу подкастів, організованому на навчальній платформі 

Canvas.  

Результати другого розділу висвітлено у семи публікаціях (Ващило, 

2015b, 2016, 2017a, 2017b, 2018a, 2018b, 2019a). 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ 

АНГЛІЙСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОНОЛОГУ-

МІРКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДКАСТИНГУ 

3.1. Організація та проведення методичного експерименту 

З метою перевірки ефективності розробленої методики навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК нами було організовано, 

підготовлено та проведено методичний експеримент. Експеримент як метод 

дослідження у методиці навчання ІМ є важливим і невід’ємним засобом 

визначення ефективності методу, прийому, технології чи методичної системи 

в цілому.  

Підґрунтям для розробки питання теорії проведення методичного 

експерименту слугували роботи В.А. Артемова (1947), В.П. Беспалька (1968), 

В.А. Бухбіндера (1971), П.Б. Гурвича (1980), В.І. Загвязинського (1987), 

М.В. Ляховицького (2008), Е.А. Штульмана (1971, 1980); для розробки 

питання обробки отриманих експериментальних даних методами 

математичної статистики – роботи І.М. Бронштейна, К.А. Семендяєва (1986), 

Є.І. Гурського (1971), Г. Корна, Т. Корна (1974), О.В. Сидоренко (2000). 

М.В. Ляховицький (Ляховицкий, 2008, с. 27) вважає експеримент одним 

із провідних методів дослідження у методиці. Саме з допомогою 

експерименту, за умови його грамотного проведення, можна отримати дані, 

що характеризуються об’єктивністю та мають наукову цінність; будь-яка 

наука базується на двох основних елементах – теорії та експерименті. 

Методичний експеримент, на думку Е.А. Штульмана (Штульман, 1980, с. 43), 

доцільно визначати як комплексний багатокомпонентний метод перевірки 

гіпотези, яка являє собою ієрархічно організований системний процес, ядром 

якого є контрольований процес навчання даному предмету. Основним 

компонентом будь-якого методичного експерименту є експериментальне 
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навчання, у якому власне й реалізується основна мета дослідження – 

накопичення необхідних даних, які підтверджують чи спростовують 

ефективність запропонованої методики навчання, запропонованих прийомів 

та способів навчання (Шатилов, 1986). 

Метою проведення методичного експерименту було перевірити 

істинність гіпотези дослідження, згідно якої навчання майбутніх фахівців у 

галузі знань «Механічна інженерія» ПОММК буде ефективним за умови 

використання підсистеми вправ, розробленої на основі попередньо відібраних 

та упорядкованих належним чином навчальних матеріалів, яка передбачає 

залучення технології подкастингу.  

Досягнення окресленої мети методичного експерименту передбачає 

вирішення таких завдань: 

- розробити методологію проведення експерименту, зокрема 

визначити тип експерименту, наукові методи його проведення, варійовані та 

неварійовані умови; 

- здійснити добір експериментальних груп та необхідної кількості 

учасників експерименту, визначити тривалість проведення навчання; 

- розробити завдання перед- та післяекспериментальних зрізів та 

визначити критерії оцінювання продукованих студентами ПОММК; 

- провести передекспериментальний зріз з метою визначення рівня 

розвитку умінь ПОММК учасників експерименту на вході;  

- провести статистичну обробку результатів 

передекспериментального зрізу з метою констатації однаковості рівня 

розвитку умінь ПОММК у всіх експериментальних групах на початок 

проведення експерименту; 

- провести експериментальне навчання з метою перевірки 

ефективності запропонованої методики навчання із використанням технології 

подкастингу; 

- провести післяекспериментальний зріз, метою якого є визначення 

рівня розвитку вмінь ПОММК учасників експерименту;  
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- провести анкетне опитування серед учасників експерименту для 

визначення їхнього ставлення до методики, за якою проводилося навчання; 

- обробити отримані у ході експерименту дані, проаналізувати 

результати, сформулювати висновки та методичні рекомендації. 

Методичний експеримент передбачає виділення та дотримання певних 

його етапів. У цьому питанні керуємося думкою М.В. Ляховицького 

(Ляховицкий, 2008, с. 30-32 ) та виділяємо: 

1. етап організації методичного експерименту, який охоплює 

формулювання мети та висунення гіпотези експериментального навчання, 

відбір необхідної кількості учасників, визначення тривалості проведення 

навчання, розробку матеріалів перед- та післяекспериментального зрізів; 

2. етап проведення методичного експерименту, який передбачає 

проведення передекспериментального зрізу для визначення вхідного рівня 

розвитку вмінь ПОММК у студентів – майбутніх інженерів-механіків, власне 

експериментального навчання (на основі розробленої методики), 

післяекспериментального зрізу для перевірки дієвості запропонованої 

методики навчання та анкетного опитування студентів по завершенню 

експериментального навчання; 

3. етап констатації та інтерпретації, що має на меті аналіз даних, 

отриманих у ході проведення експериментального навчання методами 

математично-статистичної обробки, підтвердження чи спростування 

висуненої нами гіпотези, формулювання висновків щодо ефективності 

запропонованої методики навчання та укладання методичних рекомендацій з 

її втілення у навчальний процес.  

За класифікацією, запропонованою П.Б. Гурвичем (Гурвич, 1980), 

методичний експеримент, що проводиться, характеризуємо як природний, 

основний, константний, відкритий та відзначаємо його вертикально-

горизонтальний характер. Вертикальний характер методичного експерименту 

означає, що рівень розвитку вмінь ПОММК у студентів оцінюється до та після 

проведення експериментального навчання, горизонтальний характер 
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передбачає виявлення найбільш ефективного варіанту запропонованої 

методики. Експеримент проводився нами в умовах звичайного навчального 

процесу, без спеціального відбору студентів. 

До неварійованих умов експериментального навчання відносимо такі: 

цілі та зміст навчання ПОММК, зміст передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, критерії оцінювання успішності розвитку у 

студентів вмінь ПОММК, тривалість проведення експериментального 

навчання, склад навчальних груп, експериментатор.  

Варійованою умовою експерименту, спираючись на підхід Н.Л. Драб 

(Драб, 2005) та І.А. Федорової (Федорова, 2006), визначаємо співвідношення 

вправ рецептивно-репродуктивного етапу, а саме співвідношення вправ на 

часткове відтворення змісту сприйнятого подкаста та детальну передачу 

отриманої з подкаста інформації. Так, в ЕГ-1 – частка вправ на стислу передачу 

змісту подкаста є вдвічі більшою за частку вправ на детальну передачу змісту 

подкаста (співвідношення 2:1), в ЕГ-2 – частка вправ на стислу передачу змісту 

подкаста дорівнює частці вправ на детальну передачу змісту подкаста 

(співвідношення 1:1), в ЕГ-3 – частка вправ на детальну передачу змісту 

подкаста є вдвічі більшою за частку вправ на стислу передачу змісту подкаста 

(співвідношення 1:2). Інші вправи рецептивно-репродуктивного етапу у всіх 

експериментальних групах представлено в однаковій кількості.  

Перевірка висунутої гіпотези відбувалася у ході проведення 

методичного експерименту на базі Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у вересні 

– грудні 2018-2019 навчального року (7 семестр). У методичному 

експерименті взяли участь три експериментальні групи (ЕГ-1 – 11 осіб; ЕГ-2 – 

10 осіб; ЕГ-3 – 13 осіб) студентів четвертого курсу механіко-машинобудівного 

інституту спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве 

машинобудування».  

До основних компонентів методичного експерименту, які складають 

його ядро, відносять: передекспериментальний зріз, власне експериментальне 
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навчання та післяекспериментальний зріз. В таблиці 3.1 представлено час 

проведення, кількість годин, групи-учасники експерименту, основні завдання 

відповідно до перерахованих компонентів. 

Таблиця 3.1 

Структура методичного експерименту 

Компоненти 

методичного 

експерименту 

Час 

проведення 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Група Завдання 

Передекспериментальний 

зріз 

24.09.18-

30.09.18 
2 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

Визначення вхідного 

рівня розвитку вмінь 

монологу-міркування 

Експериментальне 

навчання 

1.10.18- 

16.12.18 
14 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

Перевірка 

ефективності 

запропонованої 

методики 

Післяекспериментальний 

зріз 

17.12.18-

29.12.18 
2 

ЕГ-1 

ЕГ-2 

ЕГ-3 

Визначення вихідного 

рівня розвитку вмінь 

монологу-міркування 

Умовні позначення до таблиці 3.1: ЕГ – експериментальна група. 

Звернемось до більш детального розгляду зазначених у таблиці 3.1 

компонентів. Метою передекспериментального зрізу було виявлення рівня 

розвитку в студентів окреслених спеціальностей вмінь ПОММК. Розробляючи 

структуру передекспериментального зрізу ми опиралися на Міжнародно 

визнані тести для визначення рівня володіння ІМ, з-поміж яких Cambridge 

PET, FCE, CAE, IELTS, BEC, CELS, а також враховували досвід зарубіжних 

(Дж. К. Альдерсон, К. Клапхам, Д. Вол (Alderson, Clapham, Wall, 1995), 

Л. Бахман, А. Пальмер (Bachman, Palmer, 2010), Д. Дуглас (Douglas, 2005), 

Н. Кар (Carr, 2011), К. Кумбе, П. Дейвідсон, Б. О’Саліван, С. Стояноф 

(Coombe, Davidson, O’Sullivan, Stoynoff, 2012) та вітчизняних (Н.Ф. Бориско, 

1987, С.Е. Кіржнер, 2009, Ю.М. Несин, 2013, Н.Р.Петранговська, 2005 та ін.) 

дослідників.  

Розглянемо детальніше структуру та завдання 

передекспериментального зрізу, що пропонувався студентам для оцінки 

https://www.bookdepository.com/author/Nathan-Carr
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рівня розвитку вмінь ПОММК. Варто зазначити, що матеріалами для розробки 

завдань зрізу слугували такі авторитетні англомовні автентичні Інтернет-

видання, як The Independent та The Guardian. Перше завдання зрізу було 

спрямоване на перевірку рівня розвитку у студентів уміння передачі змісту 

сприйнятого тексту (з опорою на ключові слова). Метою другого завдання 

було встановити рівень розвитку таких умінь ПОММК, як: описувати складові 

елементи приладу (з опорою на схему), визначати переваги та недоліки, 

розмірковувати з приводу можливих варіантів його застосування. Третє 

завдання зрізу мало на меті визначити рівень розвитку вмінь виражати 

особисте ставлення студента до проблеми, пояснювати та аргументувати 

власну точку зору. У четвертому завданні студентам пропонувалося вирішити 

проблемне завдання, що передбачало перевірку рівня розвитку вмінь 

прогнозувати, пропонувати власне вирішення, доводити ефективність 

власного підходу, пояснювати, наводити переконливі докази, оцінювати 

перспективи впровадження у виробництво.  

Приклади завдань передекспериментального зрізу наведено нижче. 

Task 1. You would like to participate in the international conference called 

Current Problems in Mechanical Engineering. In the course of your thesis 

preparation you found an article which drew your attention. Read it carefully, 

complete the table below with the key words/phrases and (based on the information 

in the table) pass the content of the article to your fellow students who took an 

interest in the problem.  

Costly inspections and repairs to Trent 1000 and 900 engines turn £1.4bn 

half-year profit into loss 

Problems with Rolls-Royce Trent 1000 turbofan engines have prompted 

costly repairs and redesigns. Rolls-Royce has slumped to a half-year loss and 

admitted fixing cracks and other problems with two jet engines would cost more 

than £1bn over the next three years. Problems with the Trent 1000 engines, which 

power the Boeing 787 Dreamliner, and its sister Trent 900 engine have forced the 

company to carry out costly inspections and repairs and to redesign some parts. 

https://www.theguardian.com/business/2018/jun/11/rolls-royce-engine-problems-job-cuts-boeing-787
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Several aircraft have been grounded, leading to flight cancellations and forcing 

airlines to lease other planes. 

As a result Rolls-Royce has been forced to accept a one-off cost of £554m – 

pushing the business £1.3bn into the red in the first six months of the year. In the 

same period last year, the company made £1.4bn profit. Rolls-Royce said the cost of 

fixing the Trent 1000 and Trent 900 problems would be about £450m this year and 

next, and then decline by at least £100m in 2020. Its chief executive, Warren East, 

apologised to airlines using the engines for the inconvenience: “The Trent 1000 in-

service engine issues have caused significant disruption for a number of our 

customers, which we sincerely regret”. However, thanks to strong growth in other 

parts of the business Rolls-Royce expects to make underlying operating profits of 

£400m-£500m this year, at the upper end of its guidance. East has embarked on a 

major shakeup of the business, selling the firm’s fuel injection and commercial 

marine businesses and slashing 4,600 mainly managerial and administrative jobs, to 

focus on three core divisions. George Salmon, equity analyst at Hargreaves 

Lansdown, said: “Happily, they’re all showing signs of improvement. “The 

challenge will be managing the disruption caused by failures in its Trent line, while 

avoiding any more mishaps”. 

Retrieved from: https://www.theguardian.com/international 

Article Keywords/phrases 

Introduction  

Main body  

Conclusion  

Task 2. Look at the given scheme (retrieved from 

https://www.pinterest.com/pin/366550857156386725/), identify the unit. Describe 

the parts of the unit and dwell on their functioning peculiarities. Hypothesize on the 

field of the unit’s possible implementation, comment on the advantages and 

disadvantages of its usage.  

https://www.theguardian.com/business/rollsroycegroup
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/14/rolls-royce-cut-jobs-britain
https://www.theguardian.com/international
https://www.pinterest.com/pin/366550857156386725/
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Task 3. Read the given information and express your opinion on the topic. 

Explain and give reasons in favour of your standpoint.  

A new report says less than ten per cent of Britain’s engineers are women. 

This is the lowest figure of all European countries. Vince Cable, the UK Business 

Secretary, told reporters that this would be an “enormous problem for years to 

come”. He said one of the biggest areas that needed more women was in computer 

science. Many women graduate from university with degrees in computer science, 

so Mr. Cable did not understand why there were so few female computer engineers. 

He suggested that many companies had a “psychological barrier” against women 

becoming engineers. He said: “Half of all state schools don’t have a single girl doing 

physics. We are only tapping half the population”. The British government has 

started a new campaign to get more women into engineering. It is called 

“Tomorrow’s Engineers Week” and started on November the 4th.  

Mr. Cable said at the launch: “Engineering has a vital role to play in the future 

of UK industry. It is important that we act now to ensure businesses have access to 

the skills they require to enable them to grow”. A spokesman for Siemens UK said 

Britain needed to “help young people understand how an engineering (training 

programme) can lead to a rewarding career”. The campaign website said it would 

“showcase all the exciting businesses and industries…that rely on the work of 

creative engineers”. 

Retrieved from: https://breakingnewsenglish.com/ 

https://breakingnewsenglish.com/
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Task 4. The company you work for is going to put into production a new 

electric motor which is to be used in electrically powered automobiles. Suggest 

possible ways to realize the company’s plan, describe the efficiency of the options 

suggested, choose the most suitable one and explain your point of view. What are 

the perspectives of the electric motor production in Ukraine? 

Наступним кроком методичного експерименту є оцінка результатів 

передекспериментального зрізу відповідно до критеріїв оцінювання 

продукованих студентами ПОММК, визначених нами у підрозділі 2.3. 

Розподіл балів за кожним із критеріїв наведено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Максимальна кількість балів  

за критеріями оцінювання монологу-міркування 

№ Критерій оцінювання монологу-міркування 
Макс. 

бал 

1. Відповідність висловлювання комунікативному наміру 20 

2. Структурно-композиційна завершеність монологічного 

висловлювання 
15 

3. Коректність використання фахової лексики 15 

4. Правильність мовного оформлення висловлювання 15 

5. Логічність викладу та ступінь зв’язності висловлювання 15 

6. Темп мовлення 10 

7. Обсяг висловлювання 10 

Загальна кількість балів 100 

Розглянемо детальніше зазначені у таблиці критерії та визначимо 

особливості нарахування кількості балів при оцінюванні монологічного 

висловлювання за кожним із них. 

1) Відповідність висловлювання комунікативному наміру, тобто 

відповідність висловлювання заданій темі та повнота її розкриття, наявність у 

висловлюванні елементів пояснення, міркування, аналізу, обґрунтування, 

порівняння з метою досягнення комунікативної мети у тій чи іншій ситуації 

професійної діяльності. Відповідно до Н.К. Скляренко (1995), критерій 

відповідності висловлювання комунікативному наміру повинен мати 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2328120_1_2&s1=%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EC%EE%E1%E8%EB%FC
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найбільш питому вагу при оцінюванні усного мовлення, саме тому за цим 

критерієм нараховуємо максимальну кількість – 20 балів. 

Для кількісного оцінювання висловлювання за означеним критерієм 

використовуємо коефіцієнт відповідності висловлювання комунікативному 

наміру (КВКН), який розраховується за формулою КВКН = A1/A2, де A1 – кількість 

фраз спрямованих на вираження комунікативного наміру, A2 – загальна 

кількість фраз у висловлюванні (Кіржнер, 2009, с. 147). Нарахування балів 

здійснюється за формулою: БВКН = КВКН × БМВКН, де БВКН – отримана студентом 

кількість балів, БМВКН = 20 – максимально можлива кількість балів за 

означеним критерієм. Приклад нарахування балів в залежності від коефіцієнту 

відповідності висловлювання комунікативному наміру (КВКН) наведено у 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Шкала оцінювання монологу-міркування 

за критерієм відповідності комунікативному наміру 

КВКН 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Бали 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

2) Структурно-композиційна завершеність монологічного 

висловлювання, яка передбачає наявність облігаторних структурних елементів 

монологу (вступу, основної та заключної частин), представлених у логічній 

послідовності, які містять постановку проблемного питання, вказівку на 

актуальність його дослідження, опис фактів та понять, а також пропозиції 

щодо вирішення нагальної проблеми. Важливим є поділ тексту висловлювання 

на мікротексти, виходячи з кількості висвітлених основних проблем. Оцінка 

за критерієм структурно-композиційної завершеності монологічного 

висловлювання здійснюється відповідно до шкали, представленої у табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Шкала оцінювання монологу-міркування за критерієм  

структурно-композиційної завершеності монологічного висловлювання 

Бали Дескриптор 

15 - 12 Вимоги до структурно-композиційної побудови висловлювання 

дотримано у повному обсязі 

11 - 8 Вимоги до структурно-композиційної побудови висловлювання 

дотримано у достатньому обсязі 

7 - 4 Вимоги до структурно-композиційної побудови висловлювання 

дотримано частково 

3 - 0 Вимоги до структурно-композиційної побудови висловлювання 

не дотримано  

3) Коректність використання фахової лексики. Цей критерій 

передбачає наявність коректно використаних у продукованому студентом 

висловлюванні загальнонаукових та вузькоспеціальних науково-технічних 

термінів для досягнення комунікативного наміру. 

Для кількісного оцінювання висловлювання за означеним критерієм 

вважаємо за необхідне ввести коефіцієнт використання фахової лексики 

(КВФЛ), який розраховується за формулою КВФЛ = B1/B2, де B1 – кількість фраз з 

коректно використаною фаховою лексикою, B2 – загальна кількість фраз у 

висловлюванні (Кіржнер, 2009, с. 147). Нарахування балів здійснюється за 

формулою: БВФЛ = КВФЛ х БМВФЛ, де БВФЛ – отримана студентом кількість балів, 

БМВФЛ= 15 – максимально можлива кількість балів за означеним критерієм. 

Приклад нарахування балів в залежності від коефіцієнту використання 

фахової лексики (КВФЛ) наведено у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Шкала оцінювання монологу-міркування 

за критерієм коректності використання фахової лексики 

КВКН 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Бали 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 
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4) Правильність мовного оформлення висловлювання, тобто 

сформованість іншомовної фонетичної, лексичної, граматичної 

компетентностей на високому рівні, що охоплює, зокрема, складність 

використаних синтаксичних конструкцій, побудову висловлювання із 

дотримання фонетичних та інтонаційних норм сучасної англійської мови 

(Протазанова, 2013а, с. 165-166). 

Для кількісного оцінювання висловлювання за означеним критерієм 

використовуємо коефіцієнт правильності мовного оформлення висловлювання 

(КПМО), який розраховується за формулою КПМО = С1/С2, де С1– кількість фраз з 

помилками, С2 – загальна кількість фраз у висловлюванні. Нарахування балів 

здійснюється за формулою: БПМО = КПМО × БМПМО, де БПМО – отримана 

студентом кількість балів, БМПМО = 15 – максимально можлива кількість балів 

за означеним критерієм. Приклад нарахування балів в залежності від 

коефіцієнту правильності мовного оформлення висловлювання (КПМО) 

наведено у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Шкала оцінювання монологу-міркування 

за критерієм правильності мовного оформлення висловлювання 

КПМО 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Бали 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6 4,5 3 1,5 

5) Логічність викладу та ступінь зв’язності висловлювання. Оцінюючи 

ММ студентів з точки зору логічності викладу, враховуємо раціональність 

розміщення логіко-структурних елементів у висловлюванні, наявність 

причинно-наслідкових зв’язків, відсутність різких переходів від однієї 

мікротеми до іншої.  

Слідом за Н.Ф. Бориско (1987, с. 127), оцінюючи ступінь зв’язності 

висловлювання, звертаємо увагу на уміння студентів активно та доречно 

використовувати відповідні засоби зв’язку для реалізації логіко-структурної 

цілісності висловлювання, забезпечення внутрішньотекстової когезії. Когезія, 
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за визначенням І.Р. Гальперіна (Гальперин, 2007, с. 74), – це особливі види 

зв'язку, що забезпечують континуум, тобто логічну послідовність 

(темпоральну або просторову), взаємозалежність окремих повідомлень, 

фактів, дій і подій. Саме когезія, як зв’язність елементів тексту, (найперше 

речень, а також надфразових єдностей, абзаців), найоптимальніше піддається 

певному вимірюванню (Лытнева, 1992, с. 126).  

Пояснимо нарахування балів за критерієм логічності викладу та 

ступенем зв’язності висловлювання відповідно до шкали, представленої на 

табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Шкала оцінювання монологу-міркування за критерієм 

логічності викладу та ступеню зв’язності висловлювання 

Логічність викладу та 

ступінь зв’язності  
Логічність викладу Наявність засобів 

міжфразового зв’язку 

Бали 10 5 

Загальна кількість 

балів 
15 

Загальна кількість балів, отриманих студентом за критерієм логічності 

викладу та ступеню зв’язності висловлювання, складається із суми балів, 

отриманих за логічність викладу та наявність у висловлюванні засобів 

міжфразового зв’язку. 

За логічність викладу бали нараховуються таким чином: 

10 - 9 Вимоги до логічності викладу дотримано у повному обсязі; 

8 - 6 Вимоги до логічності викладу дотримано у достатньому обсязі; 

5 - 3 Вимоги до логічності викладу дотримано частково; 

2 - 0 Вимоги до логічності викладу не дотримано. 

Для кількісного оцінювання висловлювання за наявністю засобів 

міжфразового зв’язку вводимо коефіцієнт зв’язності КЗМЗ, який розраховуємо 

за формулою: КЗМЗ = N1/N, де N1 – кількість використаних у висловлюванні 

засобів зв’язку, N – загальна кількість речень. Отриманий коефіцієнт 
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зв’язності КЗМЗ перераховується в бали за шкалою, представленою у 

таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Шкала оцінювання монолу-міркування 

за наявністю засобів міжфразового зв’язку 

КЗМЗ 1 0,9-0,8 0,7-0,6 0,5-0,4 0,3-0,2 0,1-0 

Бали 5 4 3 2 1 0 

6) Темп мовлення. Темп мовлення допомагає визначити швидкість 

реакції, яка свідчить про рівень автоматизованості мовленнєвих операцій. 

Темп мовлення є індивідуальним і відноситься ученими здебільшого до 

додаткових критеріїв, адже суттєво не впливає на успішність досягнення цілей 

комунікації (Лытнева, 1992, с. 126).  

За даними науковців, темп мовлення носія британського варіанту 

англійської мови складає 3,16-5,33 складів за секунду (Степанова, 2011, 

с. 206), темп мовлення носія американського варіанту, відповідно Дж. Лавер 

(Laver, 1994, p. 541), коливається від 3,1 до 5,4 складів за секунду, що в 

середньому становить 230 складів за хвилину. Однак, з нашої точки зору, 

студента, що вивчає англійську мову як іноземну на четвертому курсі у 

технічному ЗВО, важко прирівнювати до носія мови. Тому, оцінюючи 

висловлювання студентів за означеним критерієм, слідом за В.С. Пащук 

(Пащук, 2002, с. 127), будемо орієнтуватися на показники темпу 125-130 

складів за хвилину.  

Нарахування балів за критерієм темпу мовлення здійснюємо за шкалою, 

наведеною в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Шкала оцінювання монологу-міркування за критерієм темпу мовлення 

Кількість 

складів / 

хвилину 

130-125 124-120 119-115 114-110 109-105 104-100 99-95 94-90 

Бали 10 9 8 7 6 5 4 3 
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7) Обсяг висловлювання. Оцінюючи висловлювання студентів за 

критерієм його обсягу, спираємося на градацію, запропоновану 

В.Л. Скалкіним (Скалкин, 1983, с. 20), та вважаємо, що 4-6 повних речень 

складають фрагментарне висловлювання, 7-12 речень є монологічною 

єдністю, 13-20 речень – повноцінний виступ студента у монологічній формі. 

Нарахування балів за окресленим критерієм здійснюємо за шкалою, 

представленою в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Шкала оцінювання монологу-міркування 

за критерієм обсягу висловлювання 

Кількість 

речень 

13 і 

більше 
12-10 9-8 7-6 5-4 

Бали 10 8 6 4 2 

Процедура оцінювання продукованих студентами монологічних 

висловлювань, включаючи результати передескпериментального та 

післяекспериментального зрізів, відбувалася нами відповідно до виділених та 

описаних вище критеріїв оцінювання, зважаючи на особливості їх 

нарахування. З метою більш точного оцінювання якості продукованих 

студентами монологічних висловлювань, нами проводився запис результатів 

виконання студентами завдань перед- та післяекспериментального зрізів на 

диктофон, що, вважається «зручним методом відстроченого контролю» 

(Конотоп, 2007). 

Наведемо результати, отримані у ході передекспериментального зрізу. 

Середньостатистичне значення по кожному критерію оцінювання 

монологічного висловлювання, а також середнє значення коефіцієнта 

навченості відповідно до кожної експериментальної групи (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3) 

представлено у табл. 3.11. Розрахунок коефіцієнта навченості здійснювався 

нами за формулою: Кнавч= N/P, де N – отримана студентом кількість балів, а P 

– максимально можлива кількість балів.  
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Таблиця 3.11 

Середньостатистичні результати 

передекспериментального зрізу в ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

Критерії 

оцінювання 
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ЕГ-1 11,36 8,45 8,64 7,18 7,00 7,55 7,64 57,82 0,58 

ЕГ-2  12,8 8,5 8,2 7,5 8,2 7,5 7,3 60 0,6 

ЕГ-3 14,08 8,23 8,54 7,77 8,38 7,15 6,92 61,08 0,61 

Середнє 

значення 

12,75 8,39 8,46 7,48 7,83 7,4 7,29 59,63 0,6 

Максимальна 

кількістьбалів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 

Результати передекспериментального зрізу в експериментальних групах 

ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 із розрахованим значенням коефіцієнту навченості (Кнавч) по 

кожному студенту наведено у Додатку Ж. 

Здійснивши аналіз отриманих у ході передекспериментального зрізу 

даних, ми дійшли висновку, що далеко не всім учасникам експерименту 

вдалося успішно реалізувати комунікативний намір висловлювання: воно не 

завжди відповідало заданій темі, повноту розкриття питання у більшості 

випадків не можна було вважати ґрунтовною. Уміння дотримуватися 

основних структурно-композиційних елементів ПОММК також виявилися 

досить складними для студентів: подекуди висловлювання не мало належного 

вступу, в якому б йшлося про постановку проблеми; в основній частині часто 

бракувало елементів опису, пояснення, аргументації; спостерігалася тенденція 

до незавершеності висловлювання, про що свідчить часткова чи повна 
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відсутність висновків, узагальнень. Суттєві труднощі, зокрема, виникали у 

студентів з коректною побудовою логіки висловлювання. Спостерігалося 

порушення послідовності викладу, відсутність причинно-наслідкових зв’язків, 

подеяка недоречність наведених прикладів, низький рівень використання 

засобів когезії. Разом із тим, демонструючи певного рівня обізнаність у 

використанні фахової лексики, студенти на завжди доречно та достатньою 

мірою послуговувалися терміносистемою галузі спеціальності. Варто також 

відмітити, що проведений зріз, з одного боку, виявив наявність у мовному 

досвіді студентів необхідних засобів на фонетичному, лексичному, 

синтаксичному рівнях, а з іншого – недостатній рівень сформованості навичок 

їхнього коректного використання. Оцінюючи висловлювання студентів за 

критеріями темпу та обсягу мовлення, які ми віднесли до додаткових, загалом, 

спостерігаємо позитивну тенденцію. Незначним недоліком можна було 

вважати наявність хезитаційних пауз, тривалістю більше 6 секунд, що 

призводило до сповільнення загального темпу висловлювання. Обсяг 

висловлювання, в цілому, був достатній для реалізації комунікативного 

наміру. 

Підводячи підсумок за результатами передекспериментального зрізу, 

необхідно констатувати недостатній рівень розвитку у студентів майбутніх 

інженерів-механіків умінь ПОММК. Зазначене підтверджує актуальність 

розробленої нами методики, а також доцільність її перевірки у ході проведення 

методичного експерименту. 

Методичний експеримент, що проводиться, має вертикально-

горизонтальний характер, і передбачає, зокрема, виявлення найбільш 

ефективного варіанту запропонованої методики. З цією метою, для отримання 

об’єктивних даних, необхідно переконатися, що рівень розитку вмінь 

ПОММК у всіх експериментальних групах на початок проведення 

експерименту є приблизно однаковим. Саме тому ми звернулися до методів 

статистичної обробки даних та скористалися критерієм Стьюдента 

(Бронштейн, Семендяев, 1986) – для порівняння середніх показників двох 
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незалежних вибірок (результатів передекспериментального зрізу). 

Необхідною передумовою застосування критерію Стьюдента є рівність 

(гомогенність) дисперсій незалежних вибірок. Для перевірки рівності 

дисперсій ми скористалися критерієм Фішера (Бронштейн, Семендяев, 1986). 

Оскільки означені критерії передбачають зіставлення двох незалежних 

вибірок, для доведення близькості рівня розвитку умінь ПОММК в групах, що 

беруть участь в методичному експерименті, будемо послідовно порівнювати 

результати передекспериментального зрізу в ЕГ-1 та ЕГ-2; ЕГ-2 та ЕГ-3; ЕГ-1 

та ЕГ-3. 

Для перевірки рівності дисперсій результатів передекспериментального 

зрізу в групах ЕГ-1 та ЕГ-2 сформулюємо дві гіпотези:  

Н0: Дисперсія результатів передекспериментального зрізу в групі ЕГ-1 

дорівнює дисперсії результатів в групі ЕГ-2 (σ1
2 = σ2

2); 

Н1: Дисперсія результатів передекспериментального зрізу в групі ЕГ-1 

не дорівнює дисперсії результатів в групі ЕГ-2 (σ1
2 ≠ σ2

2). 

Проводячи розрахунки, у якості контрольної величини використовуємо 

відношення емпіричних дисперсій (Бронштейн, Семендяев, 1986, с. 461), 

тобто дисперсій балів, отриманих за результатами передекспериментального 

зрізу в групах ЕГ-1 та ЕГ-2: 

F = Sx
2/Sy

2,                                                                                                 (3.1) 

де Sx
2 – емпірична дисперсія результатів передекспериментального зрізу 

з більшим значенням; 

Sy
2 – емпірична дисперсія результатів передекспериментального зрізу з 

меншим значенням. 

Дисперсію Sx
2 визначаємо за формулою: 

Sx
2= 

1

𝑛1−1
× ∑ (𝑥𝑖 − �̅� )2𝑛1

𝑖=1 ;                                                                      (3.2) 

де 𝑛1 – кількість студентів в експериментальній групі з більшим 

значенням емпіричної дисперсії; 

𝑥𝑖  – результат і-го студента; 
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�̅� – середнє арифметичне оцінок в групі. 

Дисперсію Sy
2 визначаємо за формулою: 

Sy
2 = 

1

𝑛2−1
× ∑ (𝑦𝑖 − �̅� )2𝑛2

𝑖=1 ;                                                                      (3.3) 

де 𝑛2 – кількість студентів в експериментальній групі з меншим 

значенням емпіричної дисперсії; 

𝑦𝑖  – результат і-го студента; 

�̅� – середнє арифметичне оцінок в групі. 

Величина F задовольняє F розподілу Фішера з m1; m2 ступенями свободи 

(m1 = n1-1; m2 = n2-1). Значення, розраховані за формулою Фішера (3.1), 

порівнюються з табличними значеннями критичного розподілу Фішера (Fкр) 

(Бронштейн, Семендяев, 1986, с. 78). Якщо Fкр > F, приймається гіпотеза Н0, 

тобто дисперсії результатів передекспериментального зрізу в групах ЕГ-1 та 

ЕГ-2 приймаються рівними (σ1
2 = σ2

2). Якщо Fкр < F, гіпотеза Н0 відхиляється, 

приймається гіпотеза Н1: (σ1
2 ≠ σ2

2). 

За таблицею критичних значень F-критерію Фішера для рівня 

значущості p та ступенів свободи m1 = 9; m2 = 10 знаходимо:  

Fкр = {
3,02 (𝑝 = 0,05)
4,94 (𝑝 = 0,01)

 

Розрахунок значення F за формулами (3.1) – (3.3) здійснювався 

автоматично у спеціально створеному Windows Form-додатку (на базі Visual 

Studio – інструментального засобу для розробки програмного забезпечення) та 

склав F = 1,42. 

Оскільки Fкр > F, приймаємо гіпотезу Н0, за якої дисперсії результатів 

передекспериментального зрізу в групах ЕГ-1 та ЕГ-2 є рівними, та 

переходимо до порівняння середніх показників передекспериментального 

зрізу в окреслених групах за допомогою t-критерію Стьюдента. Застосування 

цього критерію дозволить дізнатися наскільки статистично значущими є 

відмінності між результатами передекспериментального зрізу. 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 
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Н0: Середнє значення результатів передекспериментального зрізу в групі 

ЕГ-1 суттєво не відрізняється від середнього значення результатів 

передекспериментального зрізу в групі ЕГ-2; 

Н1: Середнє значення результатів передекспериментального зрізу в групі 

ЕГ-1 значно відрізняється від середнього значення результатів 

передекспериментального зрізу в групі ЕГ-2. 

Значення контрольної величини t обчислюється за формулою:  

t=
|�̅�−�̅�|

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2+∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛2
𝑖=1

𝑛1
𝑖=1

 ×  √
𝑛1×𝑛2×(𝑛1+𝑛2−2)

𝑛1+𝑛2
 ;                                      (3.4) 

де �̅� – середнє арифметичне оцінок в ЕГ-1; 

�̅� – середнє арифметичне оцінок в ЕГ-2; 

де 𝑛1 = 11 – кількість студентів в ЕГ-1; 

де 𝑛2 = 10 – кількість студентів в ЕГ-2. 

За таблицею критичних значень t-критерію Стьюдента (Бронштейн, 

Семендяев, 1986, с. 76-77) для рівня значущості p та ступенів свободи k = 

𝑛1 + 𝑛2 − 2 знаходимо tкр.  

Якщо tкр > t, приймається гіпотеза Н0, тобто середні значення результатів 

передекспериментального зрізу в групах ЕГ-1 та ЕГ-2 суттєво не 

відрізняються. Якщо tкр < t, гіпотеза Н0 відхиляється та приймається гіпотеза 

Н1 щодо суттєвої різниці середніх результатів груп ЕГ-1 та ЕГ-2.  

Для k = 11 +10 – 2 = 19, tкр = {
2,09 (𝑝 = 0,05)
2,83 (𝑝 = 0,01)

 

Розрахунок значення t здійснювався автоматично у зазначеному 

Windows Form-додатку та склав t= 0,31. Оскільки tкр > t, приймаємо гіпотезу 

Н0, за якої середні значення результатів у групах ЕГ-1 та ЕГ-2 суттєво не 

відрізняються. Загальний вигляд результатів обрахунків F-критерію Фішера та 

t-критерію Стьюдента за допомогою Windows Form-додатку представлено на 

рисунку 3.1. 
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Рис. 3.1 Загальний вигляд розрахунків у Windows Form-додатку 

Аналогічним чином здійснювалася перевірка однаковості вхідного рівня 

навченості студентів у групах ЕГ-1 та ЕГ-3; ЕГ-2 та ЕГ-3. Скриншоти 

розрахунків, здійснених автоматично за допомогою Windows Form-додатку, 

наведено у Додатку З. Представимо результати розрахунків у зведеній 

таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Перевірка гіпотези щодо однаковості 

рівня розвитку вмінь монологу-міркування 

Групи, 

що 

порівню

ються 

Відношення 

емпіричних 

дисперсій 

(F) 

Критичне 

значення 

розподілу 

Фішера 

(Fкр) 

𝑝 = 0,05 

Критичне 

значення 

розподілу 

Фішера 

(Fкр) 

𝑝 = 0,01 

Значення 

контрольної 

величини (t) 

Критичне 

значення 

критерію 

Стьюдента 

(tкр) 

𝑝 = 0,05 

Критичне 

значення 

критерію 

Стьюдента 

(tкр) 

𝑝 = 0,01 

ЕГ-1 та 

ЕГ-2 
1,42 3,02 4,94 0,31 2,09 2,83 

ЕГ-2 та 

ЕГ-3 
1,33 3,07 5,11 0,16 2,08 2,83 

ЕГ-1 та 

ЕГ-3 
1,07 2,91 4,71 0,53 2,07 2,82 
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Як видно із таблиці 3.12, у всіх експериментальних групах, Fкр > F та 

tкр  > t, що свідчить про статистичну рівність вхідного рівня навченості в 

експериментальних групах ЕГ-1; ЕГ-2; ЕГ-3. За таких умов проведення 

експериментального навчання за трьома варіантами методики видається 

можливим.  

Перейдемо до більш детального розгляду та опису власне 

експериментального навчання. Експериментальне навчання, загальною 

тривалістю 28 годин (із них 14 год припадало на позааудиторну роботу 

студентів), проводилося на базі розробленої методики у межах змістового 

модуля «Проектування технологічного процесу виготовлення деталі» 

(Machine Building Technological Process Planning) та його тем.  

На виконання вправ на кожному занятті відводилося від 45 до 50 хвилин 

часу. Решту часу було присвячено розвитку вмінь інших видів мовленнєвої 

діяльності відповідно до навчальної програми. Підсистема вправ, що 

використовувалася, охоплювала вправи, які передбачали використання 

технології подкастингу, та виконувалися у режимах аудиторної та 

позааудиторної роботи студентів. Працюючи в аудиторії, студенти 

виконували вправи на сприймання автентичного іншомовного подкаста, 

аналіз його структурних компонентів, засобів когезії, лексичних, граматичних 

особливостей, усне репродукування основних частин прослуханого подкасту, 

деталізоване відтворення змісту сприйнятого подкасту, тощо. При цьому, 

відсоткове співвідношення видів вправ на стислу передачу змісту сприйнятого 

подкаста та детальну передачу отриманої з подкасту інформації різнилося 

залежно від експериментальної групи.  

Навчання у позааудиторний час характеризувалося роботою студентів із 

сервісом подкастів, який був організований експериментатором в мережі 

Інтернет на навчальній платформі Canvas.  

Загальний вигляд розміщених на сервісі вправ представлено на 

рисунку 3.2. 
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Рис 3.2. Вправи, розміщені на сервісі подкастів 

Вигляд конкретної вправи: завантажений на сервісі подкаст та завдання 

до нього зображено на рисунку 3.3. 

 

Рис 3.3. Вправа, розміщена на сервісі 

У процесі роботи із сервісом подкастів студенти створювали особисту 

зону користувача (рис. 3.4), сприймали розміщені викладачем подкасти та 

виконували завдання до них; створювали, редагували та публікували на 

сервісі власні монологи-міркування.  
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Рис. 3.4. Особиста зона користувача 

Наступним кроком методичного експерименту було проведення 

післяекспериментального зрізу, що мало на меті встановлення вихідного 

рівня розвитку у майбутніх інженерів-механіків умінь ПОММК та, відповідно, 

виявлення ефективності методики, що пропонується. Завдання 

післяекспериментального зрізу мали схожу структуру до завдань зрізу на вході 

навчання, з тією лише різницею, що передбачали використання англомовних 

автентичних подкастів, відібраних з веб-сайтів каналу новин CNBC 

International, а також некомерційного фонду TED. 

Наведемо приклади завдань післяекспериментального зрізу. 

Task 1. Listen to the podcast on the size-of-a-grain robots manufacturing. 

Pass the content of the article to your fellow students who took an interest in the 

problem. Suggest the possible ways (except those already mentioned in the podcast) 

of the tiny robots’ usage. 

Task 2. Watch the podcast and give the detailed account of the technologies 

you have seen, mention the areas of their usage. Will the future be the way it has 

been presented in the podcast? Which things, to your mind, are to be changed, 

improved? 

Task 3. Listen to the podcast, called Google’s driverless cars. Express and 

explain your opinion on the usefulness of the technology in question by highlighting 
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the existing pros and cons, giving examples, presenting survey results, statistics and 

other strong arguments. 

Task 4. Listen to the podcast on one of the projects by Elon Musk. Prepare 

and deliver a report at the conference. In your report: dwell on the perspectives of 

the technology’s usage; suggest possible ways of the project’s implementation in 

your country. Think about an expenditure, procedure, human resources etc.  

Оцінювання результатів післяекспериментального зрізу було здійснено 

відповідно до визначених та описаних раніше критеріїв оцінювання ПОММК. 

Результати післяекспериментального зрізу в експериментальних групах ЕГ-1, 

ЕГ-2, ЕГ-3 по кожному студенту наведено у Додатку И. Середньостатистичне 

значення по кожному критерію оцінювання ПОММК відповідно до 

експериментальної групи (ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3) наведено у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Середньостатистичні результати 

післяекспериментального зрізу в ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

Критерії 
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ЕГ-1 15,64 11,36 11,00 10,18 11,45 8,73 8,36 76,73 0,77 

ЕГ-2  16,3 12,2 11,8 11,9 12,2 8,5 8,9 81,8 0,82 

ЕГ-3 16,92 13,38 12,54 12,15 12,08 8,85 8,85 84,77 0,85 

Середнє 

значення 
16,29 12,31 11,81 11,41 11,91 8,69 8,70 81,1 0,81 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 



188 
 

Аналіз отриманих даних післяекспериментального зрізу методами 

математичної статистики, їхня кількісна та якісна оцінка представлено у 

наступному підрозділі. 

3.2. Аналіз та оцінка результатів експерименту 

Після отримання експериментальних даних за результатами проведення 

експериментального навчання, важливим видається проведення їхньої 

обробки методами математичної статистики, а також здійснення кількісної 

оцінки даних у поєднанні з якісним аналізом. Математична обробка 

покликана: встановити валідність експерименту, тобто з’ясувати наскільки 

кінцеві результати підтверджують висунуту гіпотезу; визначити кореляцію 

для виявлення взаємозв’язку між певними явищами (Ляховицкий, 1969, с. 29). 

Результати кількісного аналізу прийнято представляти у вигляді зведених 

таблиць, графіків, рисунків тощо. 

Оскільки метою нашого дослідження було перевірити істинність 

гіпотези дослідження, необхідно переконатися у ефективності розробленої 

методики навчання в цілому; перевірити дієвість запропонованої методики в 

кожній експериментальній групі; виявити найбільш ефективний варіант 

методики.  

Математичним апаратом для перевірки дієвості методики навчання 

ПОММК із використанням технології подкастингу в цілому слугуватиме 

статистичний критерій φ* – кутове перетворення Фішера, а для встановлення 

ефективності навчання в кожній експериментальній групі використовуємо t-

критерій Стьюдента для залежних вибірок. Оскільки методичний експеримент 

передбачає проведення навчання у експериментальних групах за трьома 

варіантами методики, то для виявлення найбільш ефективного із них, 

скористаємося критерієм φ* Фішера. 

Здійснюючи перевірку ефективності методики в цілому використовуємо 

статистичний критерій φ* Фішера (Сидоренко, 2000, с. 158) для порівняння 

двох вибірок за частотою виявлення певного ефекту. Таким ефектом вважаємо 
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досягнення студентами експериментальних груп коефіцієнту навченості ≥ 0,7, 

що є достатнім за В.П. Беспальком (Беспалько, 1968). Критерій φ* Фішера 

відносять до багатофункціональних статистичних критеріїв, що означає 

можливість його використання для співставлення як незалежних, так і 

«пов’язаних» між собою вибірок. 

Побудуємо таблицю, у якій наведено відсотковий розподіл студентів, які 

досягли чи не досягли бажаного ефекту. 

Таблиця 3.14 

Таблиця співставлення результатів до та після експериментального 

навчання за показником досягнення коефіцієнту навченості ≥ 0,7 

 «Є ефект»: 

коефіцієнт 

навченості ≥ 0,7 

«Нема ефекту»: 

коефіцієнт навченості 

< 0,7 

Загальна 

кількість 

студентів Кількість 

студентів 

% 

частка 

Кількість 

студентів 
% частка 

Після 

експериментального 

навчання 

28 82,35% 6 17,65% 34 

До 

експериментального 

навчання 

13 38,2% 21 61,8% 34 

Суми 41  27  68 

Сформулюємо дві гіпотези: 

Н0: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами післяекспериментального навчання не перевищує частку 

студентів, які досягли ефекту за результатами передекспериментального 

навчання. 

Н1: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами післяекспериментального навчання є більшою за частку 

студентів, які досягли ефекту за результатами передекспериментального 

навчання. 

За таблицею (Сидоренко, 2000, с. 330) визначимо φ1 та φ2, які 

відповідають процентним часткам кожної із вибірок: 

φ1 (82,35%) = 2,275; φ2 (38,2%) = 1,333. 
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Обрахуємо значення контрольної величини − φ*емпіричне: 

φ*емп = (φ1 − φ2)∙ √
𝑛1×𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (2,275 − 1,333)∙ √

34×34

34+34
 = 3,88;                    (3.5) 

Критичним значенням φ*кр вважається (Сидоренко, 2000, с. 162): 

φ*кр = {
1,64 (𝑝 ≤ 0,05)
2,31 (𝑝 ≤ 0,01)

 

У випадку якщо φ*емп < φ*кр, то приймається гіпотеза Н0, в іншому 

випадку приймається гіпотеза Н1. Побудуємо «вісь значущості» (див. рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Визначення критерію φ* Фішера для перевірки ефективності 

методики навчання ПОММК 

Як видно з рисунку, отримане значення φ*емп (3,88) перевищує φ*кр та 

знаходиться у зоні значущості, тому гіпотеза Н0 відхиляється та приймається 

гіпотеза Н1, тобто частка студентів із рівнем розвитку вмінь ПОММК, що 

відповідає коефіцієнту навченості ≥ 0,7, за результатами 

післяекспериментального навчання більше ніж за результатами 

передекспериментального навчання. Отримані дані підтверджують 

ефективність розробленої методики.  

Доцільним видається перевірка дієвості запропонованої методики в 

кожній експериментальній групі (ЕГ-1; ЕГ-2; ЕГ-3). Для цього 

використовуємо t-критерій Стьюдента для залежних вибірок, тобто 

результатів, отриманих студентами до та після проведення 

експериментального навчання у межах експериментальної групи. Необхідною 

умовою для використання t-критерію Стьюдента у цьому випадку є наявність 

значного кореляційного зв’язку між залежними вибірками (Боснюк, 2016, 

c. 50). Тому, для перевірки можливості застосування означеного критерію, 
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розрахуємо емпіричний коефіцієнт кореляції за формулою (Бронштейн, 

Семендяев, 1986, с. 464): 

𝑟 =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)×(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2×∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

;                                                                    (3.6) 

де 𝑥𝑖  – оцінка і-ого студента в експериментальній групі за результатами 

передекспериментального зрізу; 

�̅� – середнє арифметичне значення;  

𝑦𝑖 – оцінка і-ого студента в експериментальній групі за результатами 

післяекспериментального зрізу; 

�̅� – середнє арифметичне значення;  

n – кількість студентів в групі. 

Кореляційний зв'язок вважається значним, якщо коефіцієнт кореляції r, 

розрахований за формулою 3.6, складає r ≥ 0,7 (Бронштейн, Семендяев, 1986, 

с. 464; Боснюк, 2016, с. 39). 

Проведемо оцінювання ефективності запропонованої методики в ЕГ-1. 

Розрахунок коефіцієнту кореляції здійснювався за допомогою спеціально 

розробленого Windows Form-додатку та склав rЕГ1 = 0,97, тобто спостерігаємо 

істотний кореляційний зв'язок. За таких умов видається можливим проведення 

статистичного аналізу за t-критерієм Стьюдента для залежних вибірок. 

Сформулюємо статистичні гіпотези: 

Н0: Середнє значення результатів післяекспериментального зрізу 

суттєво не відрізняється від середнього значення результатів 

передекспериментального зрізу в експериментальній групі, що розглядається. 

Н1: Середнє значення результатів післяекспериментального зрізу значно 

відрізняється від середнього значення результатів передекспериментального 

зрізу в експериментальній групі, що розглядається. 

Оскільки маємо справу із залежними вибірками, фактично – із парами 

значень, то одиницею аналізу є різниця між цими парами значень. Значення 

контрольної величини t розраховується за формулою (Боснюк, 2016, с. 49):  
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𝑡 = √𝑛 ×
|�̅�𝑑|

√𝑆𝑑
2
 ,                                                                                          (3.7) 

де �̅�𝑑 =  
∑ (𝑦𝑖−𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 – середнє арифметичне різниці пар оцінок студентів 

до та після експериментального навчання; 

𝑆𝑑
2– дисперсія різниці пар значень; 

n = 11 – кількість студентів в ЕГ-1. 

Дисперсію 𝑆𝑑
2розраховуємо за формулою: 

𝑆𝑑
2= 

1

𝑛−1
× ∑ (𝑥𝑑𝑖

− �̅�𝑑  )2𝑛
𝑖=1 ,                                                                   (3.8) 

де 𝑥𝑑𝑖
 = 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖  – різниця оцінок і-ого студента до та після 

експериментального навчання. 

За таблицею критичних значень t-критерію Стьюдента (Бронштейн, 

Семендяев, 1986, с. 76-77) для рівня значущості p та ступенів свободи  k = n − 1 

знаходимо tкр. 

Якщо tкр > t, приймається гіпотеза Н0; якщо tкр < t, гіпотеза Н0 

відхиляється та приймається гіпотеза Н1. 

Для k = 11– 1 = 10, tкр = {
2,228 (𝑝 = 0,05)
3,169 (𝑝 = 0,01)

 

Розрахунок контрольного значення t за формулою (3.7) здійснювався за 

допомогою Windows Form-додатку та склав t = 11,59.  

Загальний вигляд розрахунків коефіцієнту кореляції та значення 

контрольної величини t засобами Windows Form-додатку для ЕГ-1 

представлено на рисунку 3.6. 

Оскільки t перевищує tкр, приймаємо гіпотезу Н1, тобто середнє значення 

результатів післяекспериментального зрізу в ЕГ-1 перевищує середнє 

значення результатів передекспериментального зрізу, що підтверджує 

ефективність навчання ПОММК за методикою, що пропонується. 

Аналогічним чином проводилися розрахунки в ЕГ-2 та ЕГ-3. 
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Рис. 3.6. Результати розрахунків 

засобами Windows Form-додатку для ЕГ-1 

Скриншоти програмних розрахунків наведено у Додатку К. Результати 

розрахунків наведено в таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Перевірка дієвості методики в групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

ЕГ 
Емпіричний 

коефіцієнт 

кореляції (r) 

Значення 

контрольної 

величини  

(t) 

 

Критичне 

значення 

критерію 

Стьюдента 

(tкр) 

p = 0,05 

Критичне 

значення 

критерію 

Стьюдента 

(tкр) 

p = 0,01 

Гіпотеза, що 

приймається 

ЕГ-1 0,97 11,59 2,228 3,169 Н1 

ЕГ-2 0,96 9,16 2,262 3,25 Н1 

ЕГ-3 0,91 11,01 2,18 3,06 Н1 

Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що значення контрольної 

величини t перевищує tкр у всіх групах, що, відповідно, свідчить про дієвість 

розробленої методики навчання ПОММК у всіх експериментальних групах. 

У зв’язку із тим, що експериментальне навчання проводилося у 

експериментальних групах за трьома варіантами методики, доцільним є 

виявлення найбільш ефективного із них. З цією метою використовуємо кутове 

перетворення Фішера (φ* критерій) та будемо послідовно порівнювати 
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результати післяекспериментального зрізу в групах ЕГ-1 та ЕГ-2; ЕГ-2 та 

ЕГ- 3; ЕГ-1 та ЕГ-3. 

Співставимо успішність розитку вмінь ПОММК в групах ЕГ-1 та ЕГ-2. 

Побудуємо порівняльну таблицю, у якій наведено відсотковий розподіл 

студентів, які досягли чи не досягли бажаного ефекту (коефіцієнту 

навченості ≥ 0,7) у групах ЕГ-1 та ЕГ-2 за результатами експериментального 

навчання (див. табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Таблиця співставлення результатів експериментального навчання 

в групах ЕГ-1 та ЕГ-2 

Експериментальні 

групи 

«Є ефект»: коефіцієнт 

навченості ≥ 0,7 

«Немає ефекту»: коефіцієнт 

навченості < 0,7 
Загальна 

кількість 

студентів 
Кількість 

студентів 
% частка 

Кількість 

студентів 
% частка 

ЕГ-2 8 80% 2 20% 10 

ЕГ-1 7 63,6% 4 36,4% 11 

Суми 15  6  21 

Сформулюємо дві гіпотези: 

Н0: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-2 не перевищує 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-1; 

Н1: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-2 є більшою за 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-1. 

За таблицею (Сидоренко, 2000, с. 330) визначимо φ1 та φ2, які 

відповідають процентним часткам кожної із вибірок: 

φ1 (80%) = 2,214; φ2 (63,6%) = 1,846. 

Обрахуємо емпіричне значення φ* за формулою (3.5):  

φ*емп = (φ1 − φ2)∙ √
𝑛1×𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (2,214 − 1,846)∙ √

10×11

10+11
 = 0,84. 

Критичне значення φ*кр: 

φ*кр= {
1,64 (𝑝 ≤ 0,05)
2,31 (𝑝 ≤ 0,01)
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Побудуємо «вісь значущості» (див. рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7. Визначення критерію φ* Фішера для співставлення успішності 

розвитку вмінь ПОММК в групах ЕГ-1 та ЕГ-2 

Оскільки φ*емп < φ*кр, приймаємо гіпотезу Н0, тобто частка студентів, які 

досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) за результатами 

експериментального навчання в групі ЕГ-2 не перевищує частку студентів, які 

досягли ефекту за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-1. 

Це свідчить про те, що варіанти методики, які використовувалися для 

навчання ПОММК у експериментальних групах ЕГ-1 та ЕГ-2 дають приблизно 

однаковий позитивний ефект.  

Аналогічно порівняємо ЕГ-2 та ЕГ-3. Для цього побудуємо порівняльну 

таблицю (див. табл. 3.17). 

Таблиця 3.17 

Таблиця співставлення результатів експериментального навчання 

в групах ЕГ-2 та ЕГ-3 

Експериментальні 

групи 

«Є ефект»: коефіцієнт 

навченості ≥ 0,7 

«Немає ефекту»: коефіцієнт 

навченості < 0,7 
Загальна 

кількість 

студентів 
Кількість 

студентів 
% частка 

Кількість 

студентів 
% частка 

ЕГ-3 13 100% - - 13 

ЕГ-2 8 80% 2 20% 10 

Суми 21  2  23 

Сформулюємо гіпотези: 

Н0: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-3 не перевищує 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-2. 
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Н1: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-3 є більшою за 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-2. 

Визначаємо φ1 та φ2: 

φ1 (100%) = 3,142; φ2 (80%) = 2,214. 

Обрахуємо емпіричне значення φ* за формулою (3.5):  

φ*емп = (φ1 − φ2)∙ √
𝑛1×𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (3,142 −2,214)∙ √

13×10

13+10
 = 2,21. 

Критичне значення φ*кр: 

φ*кр= {
1,64 (𝑝 ≤ 0,05)
2,31 (𝑝 ≤ 0,01)

 

Побудуємо «вісь значущості» (див. рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Визначення критерію φ* Фішера для співставлення 

успішності розвитку вмінь ПОММК в групах ЕГ-2 та ЕГ-3 

Отримані розрахунки свідчать, що 

φ*кр (𝑝 ≤  0,01) > φ*емп > φ*кр (𝑝 ≤  0,05). У такому випадку гіпотеза Н0 

відхиляється, однак гіпотеза Н1 ще не приймається (Сидоренко, 2000, с. 30). 

Це означає, що варіант методики, який використовувався для навчання 

ПОММК у експериментальній групі ЕГ-3 є більш ефективним за варіант 

методики у групі ЕГ-2, однак це не можна стверджувати із достатнім ступенем 

впевненості. 

Співставимо успішність розвитку вмінь ПОММК в групах ЕГ-1 та ЕГ-3. 

Побудуємо порівняльну таблицю, у якій наведено відсотковий розподіл 

студентів, які досягли чи не досягли бажаного ефекту (коефіцієнту 

навченості ≥ 0,7) у групах ЕГ-1 та ЕГ-3 за результатами експериментального 

навчання (див. табл. 3.18). 
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Таблиця 3.18 

Таблиця співставлення результатів експериментального навчання 

в групах ЕГ-1 та ЕГ-3 

Експериментальні 

групи 

«Є ефект»: коефіцієнт 

навченості ≥ 0,7 

«Немає ефекту»: коефіцієнт 

навченості < 0,7 
Загальна 

кількість 

студентів 
Кількість 

студентів 
% частка 

Кількість 

студентів 
% частка 

ЕГ-3 13 100% - - 13 

ЕГ-1 7 63,6% 4 36,4% 11 

Суми 20  4  24 

Сформулюємо гіпотези: 

Н0: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-3 не перевищує 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-1; 

Н1: Частка студентів, які досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) 

за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-3 є більшою за 

аналогічну частку студентів у групі ЕГ-1. 

φ1 (100%) = 3,142; φ2 (63,6%) = 1,846. 

Обрахуємо емпіричне значення φ* за формулою (3.5):  

φ*емп = (φ1 − φ2)∙ √
𝑛1×𝑛2

𝑛1+𝑛2
 = (3,142 − 1,846)∙ √

13×11

13+11
 = 3,16. 

Критичне значення φ*кр: 

φ*кр= {
1,64 (𝑝 ≤ 0,05)
2,31 (𝑝 ≤ 0,01)

 

Побудуємо «вісь значущості» (див. рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Визначення критерію φ* Фішера для співставлення 

успішності розвитку вмінь ПОММК в групах ЕГ-1 та ЕГ-3 
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Оскільки φ*емп > φ*кр, приймаємо гіпотезу Н1, тобто частка студентів, які 

досягли ефекту (коефіцієнту навченості ≥ 0,7) за результатами 

експериментального навчання в групі ЕГ-3 перевищує частку студентів, які 

досягли ефекту за результатами експериментального навчання в групі ЕГ-1. 

Означене доводить, що варіант методики, який використовувався для 

навчання ПОММК у експериментальній групі ЕГ-3 є більш ефективним за 

варіант методики у групі ЕГ-1. 

Наступним кроком нашого дослідження вважаємо за доцільне провести 

кількісний та якісний аналіз отриманих у ході експериментального навчання 

результатів. Проаналізуємо приріст коефіцієнта навченості в середньому по 

кожній групі (див. табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Порівняльна таблиця середніх значень коефіцієнтів навченості 

в групах ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 до та після експериментального навчання 

Експериментальна 

група 

Середнє значення 

коефіцієнту навченості за 

результатами 

передекспериментального 

зрізу 

Середнє значення 

коефіцієнту навченості за 

результатами 

післяекспериментального 

зрізу 

Приріст 

коефіцієнту 

навченості 

ЕГ-1 0,58 0,77 0,19 

ЕГ-2 0,6 0,82 0,22 

ЕГ-3 0,61 0,85 0,24 

Як видно з таблиці, усі групи досягли рівня навченості 0,7 і вище, що 

вважається достатнім за В.П. Беспальком (Беспалько, 1968). Порівняльний 

аналіз значень коефіцієнту навченості до та після експериментального 

навчання дає змогу констатувати його суттєвий приріст у всіх 

експериментальних групах: збільшення на 0,19 одиниць в ЕГ-1, на 0,22 в ЕГ- 2; 

на 0,24 в ЕГ-3. Максимальний приріст значення коефіцієнту спостерігаємо в 

третій експериментальній групі, що, в черговий раз, підтверджує більшу 

ефективність використання саме третього варіанту запропонованої методики 

навчання. 
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Доречним видається проведення якісного аналізу отриманих даних. 

Звернемося до розгляду того, зміни за якими критеріями посприяли зросту 

значення коефіцієнту навченості після проведення експериментального 

навчання. Середнє значення оцінки за кожним критерієм у всіх 

експериментальних групах до та після експериментального навчання, а також 

значення приросту у відсотках представлено у табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Приріст за кожним критерієм в середньому до та після 

експериментального навчання 

Критерії 

оцінювання 
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Середній бал за 

критерієм до 

експериментального 

навчання 

12,75 8,39 8,46 7,48 7,83 7,4 7,29 

Середній бал за 

критерієм після 

експериментального 

навчання 

16,29 12,31 11,81 11,41 11,91 8,69 8,70 

Приріст 

(%) 

27,76% 46,72% 39,60% 52,54% 52,11% 17,43% 19,34% 

Як видно з таблиці, успішність реалізації комунікативного наміру 

висловлювання після проведення експериментального навчання зросла на 

27,76%. Цьому сприяло більш грамотне формулювання вихідної тези власного 

висловлювання відповідно до завдання і, як результат, суттєве зменшення 

кількості інформації, що не відповідала проблематиці обговорюваного. Також 

спостерігалися позитивні зміни у способі викладу думок: ПОММК студентів 

характеризувалися більш чітким, доказовим, аргументованим викладом, із 
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вказівкою на причину, мету, протиріччя, умови. Суттєвий приріст (на 52,11%) 

прослідковується й при аналізі ПОММК учасників експерименту за критерієм 

логічності викладу та ступенем зв’язності. Переважна більшість студентів, 

будуючи висловлювання, активно оперували засобами міжфразового зв’язку, 

ефективно дотримуючись, при цьому, логіко-часової послідовності викладу. 

Більша кількість студентів навчилася будувати ПОММК із дотриманням його 

основних структурно-композиційних елементів (зростання на 46,72%). Так, 

вступ характеризувався постановкою проблеми, вказівкою на її важливість; 

основна частина містила припущення, докази, суб’єктивну оцінку, аргументи, 

які підкріплювалися фактами та прикладами; логічним узагальненням усього 

сказаного слугували доволі інформативні висновки. Отримані результати 

післяекспериментального зрізу також свідчать про підвищення якості 

монологічних висловлювань за параметром релевантного використання 

професійної термінології (приріст на 39,60%). Позитивно позначилося 

навчання й на умінні продукувати ПОММК, який відрізняється лексичною та 

граматичною правильністю, різноманітністю мовних засобів, складністю 

синтаксичної побудови (приріст на 52,54%). Варто також відзначити 

покращення розвитку умінь студентів говорити виразно, емоційно, із більшою 

тривалістю, в належному темпі, з меншою кількістю довготривалих пауз. 

Отже, рівень успішності побудови студентами власних ПОММК відповідно до 

усіх критеріїв оцінювання суттєво зріс; переважна більшість студентів 

продемонстрували значний приріст рівня навченості у результаті навчання за 

запропонованою методикою.  

З метою визначення особистого ставлення студентів до методики 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, після закінчення 

експериментального навчання, нами було проведено анкетне опитування 

серед усіх учасників експериментальних груп та здійснено обробку отриманих 

результатів (Додаток Г).  

Переважна більшість студентів (91% респондентів – 31 особа) були 

зацікавлені роботою з подкастами на заняттях з англійської мови, 88% 
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опитаних (30 осіб) відзначили, що їм сподобалося працювати із сервісом 

подкастів у позааудиторний час. Серед переваг роботи з сервісом подкастів 

респонденти відзначили: можливість отримати доступ у зручний час (88% 

респондентів – 30 осіб), можливість багаторазового перегляду, 

прослуховування подкастів (88% респондентів – 30 осіб), можливість 

практикувати англійську мову в будь-якому місці (82,4% респондентів – 

28 осіб), можливість записувати, редагувати та публікувати власні подкасти 

(79,4% респондентів – 27 осіб), доступний, зрозумілий та цікавий у 

використанні (76,5% респондентів – 26 осіб). Більшість респондентів (91% 

опитуваних – 31 особа) зазначили, що їхня мотивація до вивчення англійської 

мови під час навчання за запропонованою методикою зросла. Оцінюючи 

завдання, надані для виконання у ході проведення експериментального 

навчання, більшість студентів оцінили їх як «дуже пізнавальні» (44% 

респондентів – 15 осіб) та «досить пізнавальні» (56% респондентів – 19 осіб) з 

точки зору майбутньої професії. Для вирішення проблемних завдань 

професійного характеру, запропонованих у ході навчання, респонденти 

«активно» (26% респондентів – 9 осіб) та «дуже активно» (74% респондентів – 

25 осіб) вдавалися до пошуку англомовних матеріалів у мережі Інтернет. 

Значна кількість респондентів (80% опитаних – 27 осіб) оцінили ефективність 

методики навчання англійського професійно орієнтованого монологічного 

мовлення із використанням подкастів як «дуже ефективна» та 20% 

респондентів (7 осіб) – як «досить ефективна». 

Таким чином, підтверджується основна гіпотеза нашого дослідження: 

навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК буде ефективним за умови 

використання підсистеми вправ, розробленої на основі попередньо відібраних 

та упорядкованих належним чином навчальних матеріалів, яка передбачає 

залучення технології подкастингу. Проведена статистична обробка показала, 

що найбільш ефективним варіантом методики є третій варіант, який 

використовувався в ЕГ-3 і передбачав більшу кількість вправ на детальну 

передачу змісту відносно вправ на стисле відтворення змісту подкаста. 
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Варіанти методик, що використовувалися у ЕГ-1 − більше відношення вправ 

на стислу передачу змісту відносно вправ на його детальну передачу та ЕГ-2 − 

однакове співвідношення вправ на стисле та детальне відтворення змісту, 

виявилися майже однаково ефективними. Аналіз даних за результатами 

проведення анкетного опитування серед учасників експерименту констатував 

позитивне ставлення до запропонованої методики та виявив підвищення рівня 

мотивації до вивчення ІМ за рахунок її використання.  

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-

міркування з використанням технології подкастингу 

Здійснивши статистичний, кількісний та якісний аналіз отриманих у ході 

експериментального навчання даних та переконавшись у дієвості 

запропонованої методики навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, 

перейдемо до наступного кроку нашого дослідження, а саме до укладання 

методичних рекомендацій з втілення розробленої методики у навчальний 

процес.  

Методика створена з метою навчання студентів-майбутніх фахівців у 

галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна 

механіка» та 133 «Галузеве машинобудування», реалізується у 7 семестрі 

4 року підготовки та розрахована на 14 годин (7 аудиторних занять). Однак, 

оскільки навчання усіх видів мовленнєвої діяльності повинне відбуватися у 

повному взаємозв’язку та взаємозалежності, коли один вид мовленнєвої 

діяльності сприяє та допомагає розвитку інших видів (Тарнопольський, 

Кожушко, 2003, с. 178-179), вважаємо необхідним на опанування ПОММК за 

нашою методикою виділяти близько 30-40 хвилин від кожного аудиторного 

заняття протягом усього семестру. Решту частину заняття доцільно 

присвячувати освоєнню інших видів мовленнєвої діяльності. Аудиторні 

заняття повинні проводитися на основі розроблених методичних матеріалів із 

використанням технології подкастингу в спеціально облаштованих для цього 



203 
 

класах: із наявністю комп’ютерів, підключених до мережі Інтернет. 

Впровадження розробленої методики у навчальний процес передбачає 

проведення підготовчої роботи, навчання ПОММК майбутніх інженерів-

механіків, а також оцінювання результатів роботи студентів за окресленою 

методикою. 

Підготовча робота. Викладач повинен попередньо ознайомитися з 

методичними можливостями сервісу подкастів, усвідомити переваги 

використання подкастів у навчальних цілях, навчитися працювати з сервісом 

подкастів, організованим на навчальній платформі Canvas 

(https://canvas.instructure.com/courses/1251518): реєструвати користувачів; 

прослуховувати створені студентами подкасти, розміщувати коментарі до них 

тощо. Навчання ПОММК згідно методики, що пропонується, буде 

ефективним, якщо ґрунтуватиметься, зокрема, на принципах мотивації та 

новизни. Саме використання технології подкастингу в навчанні й дає 

можливість реалізовувати зазначені принципи, оскільки подкасти, розміщені 

на відповідних сервісах у мережі Інтернет, постійно оновлюються та 

поповнюються, що дозволяє відслідковувати нові тенденції розвитку науки та 

техніки. У зв’язку із цим, викладачу бажано навчитися не просто 

використовувати вже наявні методичні матеріали, а власноруч відбирати 

подкасти із наявних директорій подкастів, розробляти до них вправи, 

розміщувати на навчальній платформі Canvas, змінювати, доповнювати та 

удосконалювати навчальний контент. Добір подкастів має здійснюватися із 

урахуванням описаних у нашій методиці критеріїв добору матеріалу. Така 

можливість свідчить про гнучкість системи подкастингу, використання якої є 

перевагою методики, що пропонується. Перед початком проведення навчання 

за запропонованою методикою необхідним є також вирішення окремих 

організаційних моментів: викладач повинен ввести студентів у курс справи, 

окреслити цілі та завдання навчання, ознайомити студентів із методичними 

можливостями технології подкастингу, обґрунтувати доцільність навчання 

ПОММК з її допомогою, пояснити послідовність дій при підготовці та 

https://canvas.instructure.com/courses/1251518
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розміщенні студентами навчальних подкастів, окреслити вимоги до 

навчальних подкастів та критерії їх оцінювання, зареєструвати користувачів 

на сервісі подкастів. 

Проведення навчання ПОММК майбутніх інженерів-механіків. 

Навчання відбувається в режимах аудиторної та позааудиторної самостійної 

роботи студентів із залученням технології подкастингу. Робота в аудиторії 

передбачає виконання вправ на сприймання автентичного іншомовного 

подкаста, аналіз його структурних компонентів, засобів когезії, лексичних, 

граматичних особливостей, усне репродукування основних частин 

прослуханого подкаста, деталізоване відтворення змісту сприйнятого 

подкаста, тощо. Навчальний процес у позааудиторний час характеризується 

роботою студентів із сервісом подкастів, який організовується викладачем в 

мережі Інтернет на навчальній платформі Canvas шляхом розміщення на ній 

іншомовних автентичних подкастів та розроблених до них вправ. У процесі 

роботи студенти сприймають розміщені викладачем подкасти та виконують 

завдання до них; шукають додаткову інформацію у мережі за необхідності, 

визначають, формулюють вихідну тезу ПОММК, готують висловлювання 

відповідно до завдання; записують ПОММК за допомогою програми 

аудіозапису, прослуховують, оцінюють та редагують за необхідності; 

розміщують на сервісі подкастів остаточний варіант власного висловлювання.  

Навчання проводиться у три етапи: рецептивний, рецептивно-

репродуктивний та продуктивний, на яких реалізується розроблена нами 

підсистема вправ. Підсистема вправ з навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК, що пропонується, містить три групи вправ, кожна з яких складається 

із певних підгруп. Група вправ 1 на вдосконалення мовленнєвих (лексико-

граматичних) навичок реалізується на рецептивному етапі та складається з 

двох підгруп: вправи на вдосконалення лексичних навичок (підгрупа 1.1); 

вправи на вдосконалення граматичних навичок (підгрупа 1.2). Група вправ 2 

на розвиток умінь ПОММК реалізується на рецептивно-репродуктивному 

етапі та містить чотири підгрупи: вправи на розвиток умінь коректної 
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композиційної побудови висловлювання (підгрупа 2.1); вправи на смисловий 

аналіз сприйнятого подкасту (підгрупа 2.2); вправи на часткове та детальне 

відтворення змісту сприйнятого подкаста (підгрупа 2.3); вправи на 

продукування власного монологу-міркування на основі критичного аналізу 

інформації з подкаста, розміщеного викладачем на сервісі подкастів, які 

виконуються в межах позааудиторної роботи студентів (підгрупа 2.4). Група 

вправ 3 на вдосконалення умінь продукувати ПОММК за результатами 

вирішення проблемного завдання реалізується на продуктивному етапі та 

охоплює: вправи на знаходження, аналіз, вилучення, узагальнення, письмову 

фіксацію інформації в процесі пошуку вирішення наявної проблеми, вправи на 

представлення ПОММК у ситуаціях професійної діяльності з подальшим 

обговоренням у робочих групах (підгрупа 3.1); вправи на створення ПОММК 

за результатами вирішення проблемного завдання, розміщеного викладачем 

на сервісі подкастів, які виконуються в межах позааудиторної роботи 

студентів, з подальшим його розміщенням на сервісі подкастів (підгрупа 3.2). 

Важливим моментом є оцінювання роботи студентів за окресленою 

методикою, що вимагає більш детального опису процедури нарахування балів. 

Оцінювання результатів роботи студентів. Оцінювання роботи 

студентів здійснюється відповідно до рейтингової системи оцінювання 

успішності студентів (Головенкін, 2012), яка складає невід’ємну частину 

кредитно-модульної системи навчання. Наведемо розподіл навчального часу з 

опанування змістовного модуля «Проектування технологічного процесу 

виготовлення деталі» (Machine Building Technological Process Planning). 

Рейтинг студента, який характеризує успішність засвоєння ним 

окресленого змістовного модуля, складається з суми балів за: 

1) аудиторну роботу студентів на 7 практичних заняттях; 

2) самостійну позааудиторну роботу студентів з розвитку умінь 

ПОММК на рецептивно-репродуктивному та продуктивному етапах навчання 

з використанням сервісу подкастів. 
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На розвиток умінь ПОММК у межах змістовного модуля «Проектування 

технологічного процесу виготовлення деталі» припадає: 

tк= tпр × kпр + tср1 × kср1+ tср2 × kср2; 

де tпр= 2 год – навчальний час на одне практичне заняття; 

tср1 = 6 год – самостійна робота на рецептивно-репродуктивному етапі; 

tср2 = 8 год – самостійна робота на продуктивному етапі; 

kпр = 7 – кількість практичних занять; 

kср1= kср2 = 1; 

tк= 2×7 + 6×1 + 8×1 = 28 (год). 

Максимальна кількість балів за кредитний модуль, яку має можливість 

набрати студент, складає 100 балів. Оскільки на розвиток умінь ПОММК, як 

зазначалося вище, виділяємо 40% від загальної кількості аудиторного часу, то 

за результатами навчання ПОММК у межах змістовного модуля 

«Проектування технологічного процесу виготовлення деталі» студент 

отримує змогу набрати 40 балів. Визначаємо орієнтовні значення вагових 

балів за практичні заняття і самостійну роботу (rпр, rср1, rср2) із розрахунку 40-

бальної шкали рейтингової системи оцінювання успішності студентів за 

формулою (Головенкін, 2012): 

rпр = tпр×40/tк = 2×40/28 = 2,86;  

rср1 = tср1×40/tк= 6×40/28 = 8,57; 

rср2 = tср2×40/tк= 8×40/28 = 11,43. 

Остаточно визначаємо вагові бали:  

2,86×7+8,57×1 +11,43×1= 40,02 

Зробимо корекцію: 

rпр= 3; rср1= 8; rср2= 11 

3×7+8×1 +11×1= 40 (балів) 

Таким чином, за роботу на аудиторному занятті студент має можливість 

отримати 3 бали (rпр= 3), за самостійну роботу з використанням сервісу 
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подкастів на рецептивно-репродуктивному та продуктивному етапах – 8 та 

11 балів (rср1= 8; rср2= 11) відповідно.  

Оцінювання ПОММК студентів необхідно здійснювати відповідно до 

перерахованих у підрозділі 3.1 критеріїв, із урахуванням вказаного розподілу 

балів. Однак, необхідно зважати на те, що набрані студентом бали за 

критеріями (максимально можлива кількість балів складає 100), необхідно 

перерахувати у бали за аудиторні заняття (максимально 3 бали за заняття), 

самостійну позааудиторну роботу студента з сервісом подкастів на 

рецептивно-репродуктивному етапі (максимально 8 балів) та роботу з сервісом 

подкастів на продуктивному етапі (максимально 11 балів). Для цього кількість 

балів, отриманих студентом за 100-бальною шкалою множимо на 

максимально можливу кількість балів та ділимо на 100. Наприклад, якщо за 

аудиторне заняття студент набирає 80 балів за 100-бальною шкалою, його бал 

складатиме: 
80×3

100
= 2.4 балів. Якщо за роботу із сервісом подкастів на 

рецептивно-репродуктивному етапі студент отримує, наприклад, 70 балів за 

100-бальною шкалою, його бал складатиме: 
70×8

100
= 5.6 балів. Наприкінці 

навчання за окресленою методикою, викладач підводить підсумки, оцінюючи 

успішність розвитку умінь ПОММК, сумуючи набрані студентом бали, та 

виставляє оцінку відповідно до шкали оцінювання, наведеної в табл 3.21. 

Таблиця 3.21 

Шкала оцінювання успішності навчання ПОММК у межах змістовного 

модуля «Проектування технологічного процесу виготовлення деталі» 

Бали Оцінка Рівень розвитку вмінь ПОММК 

37,5-40 Відмінно Вищий рівень компетентності 

32,5-37 Дуже добре Високий рівень компетентності 

27,5-32 Добре Середній рівень компетентності 

22,5-27 Задовільно Достатній рівень компетентності 

19,5-22 Достатньо Початковий рівень компетентності 

Менше 19,5 Незадовільно Комунікативно недостатній рівень 
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Дотримання вищезазначених методичних рекомендацій дозволяє 

організувати ефективне навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК та 

реалізувати усі переваги розробленої методики повною мірою. 

Висновки до розділу 3 

Третій розділ дослідження присвячено питанню перевірки ефективності 

запропонованої методики навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК 

шляхом проведення методичного експерименту, метою якого було перевірити 

істинність гіпотези дослідження: навчання буде ефективним за умови 

використання підсистеми вправ, яка передбачає залучення технології 

подкастингу.  

Експеримент відбувався на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського із залученням 

трьох експериментальних груп, загальною кількістю 34 студенти 4 курсу 

Механіко машинобудівного інституту, які навчалися за спеціальностями 

131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». 

Неварійованими умовами експериментального навчання були цілі та 

зміст навчання ПОММК, зміст передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, критерії оцінювання рівня розвитку вмінь 

ПОММК у студентів, тривалість проведення експериментального навчання, 

склад навчальних груп, експериментатор. Варійованою умовою експерименту 

було різне співвідношення вправ на часткове відтворення змісту сприйнятого 

подкаста та детальну передачу отриманої з подкаста інформації на 

рецептивно-репродуктивному етапі навчання.  

До основних компонентів методичного експерименту відносять 

передекспериментальний зріз, власне експериментальне навчання та 

післяекспериментальний зріз. За результатами передекспериментального зрізу 

було констатовано недостатній рівень розвитку в студентів умінь ПОММК: 

висловлювання не завжди відповідало заданій темі, повноту розкриття 

питання не можна було вважати ґрунтовною; бракувало належної постановки 

проблеми, елементів опису, аргументації; відзначалося порушення логіки та 
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послідовності викладу, відсутність причинно-наслідкових зв’язків, низький 

рівень використання засобів когезії, недоречне чи недостатнє використання 

терміносистеми галузі спеціальності. Експериментальне навчання 

проводилося на базі розробленої підсистеми вправ. Підсистема вправ 

охоплювала вправи, які передбачали роботу студентів із сервісом подкастів, 

організованим експериментатором в мережі Інтернет на навчальній платформі 

Canvas. Проведення післяекспериментального зрізу мало на меті встановлення 

вихідного рівня розвитку вмінь ПОММК у майбутніх інженерів-механіків. 

Обробка отриманих у ході післяекспериментального зрізу даних 

методами математичної статистики з їх подальшим якісним та кількісним 

аналізом підтвердили ефективність методики навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК в цілому, довели її дієвість у кожній експериментальній 

групі, виявили найбільш ефективний варіант методики. Укладені методичні 

рекомендації з втілення розробленої методики у навчальний процес 

передбачають проведення підготовчої роботи, навчання ПОММК майбутніх 

інженерів-механіків, а також оцінювання результатів роботи студентів за 

окресленою методикою. 

Результати третього розділу висвітлено у двох публікаціях (Ващило, 

Корнєва, 2019b, 2019c). 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційне дослідження присвячено вирішенню проблеми 

підвищення ефективності процесу навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського ПОММ з використанням технології подкастингу.  

1. У ході аналізу сучасного стану навчання англійського професійно 

орієнтованого ММ в технічних ЗВО України, виявлено, що: питання 

підготовки нового покоління інженерів-механіків, які демонструють високий 

рівень розвитку вмінь ПОММ, набуває неабиякого значення; кількість 

аудиторних годин, що виділяється на опанування англійською мовою 

студентами бакалаврату в ЗВО України технічного профілю не є достатньою 

для досягнення бажаного рівня навченості; навчання англійської мови 

професійного спрямування здійснюється переважно за міжнародними 

підручниками, які не враховують специфіку майбутньої професійної 

діяльності інженерів-механіків повною мірою. 

2. Визначено підходи до навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК (комунікативно-діяльнісний та професійно орієнтований підходи), 

реалізація яких забезпечується принципами інтегрованого навчання видів 

мовленнєвої діяльності, інтеграції зі спеціальними дисциплінами, 

самостійності, тематичності, ситуативної організації навчання, проблемності, 

інтерактивної спрямованості навчального процесу, які, в свою чергу 

визначають предметний та процесуальний аспекти змісту навчання: сфери 

спілкування, теми, ситуації спілкування, навчальний матеріал, мовленнєві 

навички (лексико-граматичні) та вміння продукувати монолог-міркування, а 

також вправи на формування мовленнєвих навичок та розвиток умінь 

ПОММК. 

3. Розглянуто взаємозв’язок таких видів мовленнєвої діяльності, як 

аудіювання та говоріння; показано, що аудіювання є найбільш природньою 

основою для навчання іншомовного усного мовлення, однак, вважається 

складним психофізіологічним процесом, який сам по собі вимагає досить 

тривалого та ґрунтовного навчання. Саме тому здійснюємо навчання 
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майбутніх інженерів-механіків ПОММК на основі аудіювання (з 

використанням технології подкастингу) на четвертому курсі, коли студенти 

демонструють сформованість іншомовної аудитивної компетентності на 

досить високому рівні. 

4. Перераховано переваги та методичні можливості використання 

технології подкастингу для навчання ІМ. До основних переваг використання 

цієї технології відносимо: тематичність подкасту; створення професійно 

орієнтованого освітнього середовища, занурення у яке сприяє успішному 

розвитку вмінь ПОММК; розвиток умінь організації самостійної навчальної 

діяльності; підвищення мотиваційного компоненту навчання; доступ до 

ресурсів подкастів у будь-який час; забезпечення інтерактивності процесу 

навчання; регулярне оновлення сервісу подкастів новими аудіо- та 

відеозаписами, що забезпечує актуальність інформаційного матеріалу. До 

методичних можливостей сервісу належать можливості: створення без 

спеціальних знань програмування особистої зони користувача; 

неодноразового сприймання студентами у зручний для них час розміщених на 

сервісі викладачем англомовних подкастів; публікації на сервісі власних 

подкастів користувачів; прослуховування подкастів, створених та 

опублікованих на сервісі учасниками робочої групи/інших груп; коментувати 

подкасти, розміщені учасниками робочої групи/інших груп.  

5. Проаналізовано популярні сервіси подкастів (Podcast people, 

Podomatic, PodBean) з метою виявлення придатності для здійснення навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК. Виявлено низку суттєвих недоліків: 

відсутні можливості структурувати навчальний контент, створювати закриті 

спільноти, слідкувати за виконанням студентами завдань, асинхронної 

комунікації з викладачем для отримання консультації, зворотного зв’язку. У 

зв’язку з цим організовано власний сервіс подкастів на навчальній платформі 

Canvas, перевагами якої є можливості створення особистої зони користувача, 

забезпечення інтеракції між викладачем та студентом завдяки інтегрованій 

функції сповіщення, а також наявність широкого інструментарію, зокрема 
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вікі-сторінок, інструментів оцінювання, аналітики успішності процесу 

навчання та ін. 

6. Визначення критеріїв відбору англомовних подкастів здійснювалося з 

урахуванням специфіки навчання майбутніх інженерів-механіків, а також 

зумовлювалося лінгвістичними, акустичними та психолінгвістичними 

факторами, які спричиняють труднощі в процесі розуміння подкастів та 

впливають на успішність розвитку вмінь ПОММК. До компонентів, що 

визначають специфіку навчання майбутніх фахівців у галузі знань 

13 «Механічна інженерія», відносимо: суб’єкт і мету навчання; програмні 

вимоги стосовно рівня розвитку в студентів умінь ММ, а також змісту 

тематичних модулів для відповідного року навчання; особливості організації 

навчального процесу. Лінгвістичні фактори поєднують фонетичні, лексичні, 

граматичні та композиційно-смисловий чинники. Виокремлення акустичних 

факторів зумовлено наявністю фонового шуму в автентичних подкастах, 

створених в реальних умовах виробництва. Психолінгвістичні фактори 

обумовлюються доступністю та посильністю інформації в подкасті, її 

мотиваційною цінністю, ступенем її інформативності та проблемності, 

достовірності та об’єктивності, професійної актуальності та новизни, а також 

тривалістю звучання подкасту. 

Добираючи подкасти, послуговуємося критеріями професійної 

спрямованості, відповідності програмним вимогам щодо рівня володіння ІМ, 

тематичності, зразковості, автентичності, рівноцінності аудіо- та відео 

інформації, урахування специфіки композиційно-смислової побудови 

подкаста, урахування фонетичних, акустичних, лексичних, граматичних 

особливостей подкаста, доступності та посильності, мотиваційної цінності, 

інформативності та проблемності, достовірності та об’єктивності інформації у 

подкасті, професійної актуальності та новизни поданої інформації, урахування 

тривалості подкаста.  

На основі відібраних іншомовних автентичних подкастів було укладено 

лексичний та граматичний мовні мінімуми. Процедура укладання лексичного 
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мінімуму здійснювалась із урахуванням таких основних критеріїв, як: 

критерій тематичності, частотності, семантичної цінності лексем. Укладаючи 

граматичний мінімум, послуговуємося критеріями частотності та практичної 

необхідності.  

7. Визначено навички та уміння, які формуються та розвиваються в 

процесі навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, та здійснено їхню 

організацію в групи з урахуванням зростання рівня складності. Група 1 – 

навички розпізнавати технічні терміни, синтаксичні структури з їх подальшою 

семантизацією та активізацією у мовленні; група 2 – уміння аналізувати 

логіко-композиційну побудову зразка мовлення, уміння свідомого аналізу 

тексту подкаста, уміння висловлюватись щодо змістовного аспекту 

сприйнятого подкаста; група 3 – уміння продукувати монолог-міркування на 

основі критичного аналізу одержаної з подкаста інформації (з подальшою 

публікацією навчального подкаста на сервісі подкастів); група 4 – уміння 

вирішувати проблемне завдання під керівництвом викладача, представляти 

результат вирішення у вигляді монологу-міркування в певній ситуації 

професійної діяльності з подальшим обговоренням у робочих групах; група 5 

– уміння самостійно віднаходити вирішення проблемного завдання, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів, з подальшим його 

представленням у вигляді монологу-міркування та розміщенням на сервісі 

подкастів.  

Розроблено підсистему вправ із навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК, яка містить три групи вправ, та реалізується на певному етапі 

навчання (рецептивному, рецептивно-репродуктивному, продуктивному). 

Група вправ 1 на вдосконалення мовленнєвих навичок складається з двох 

підгруп: вправи на вдосконалення лексичних навичок; вправи на 

вдосконалення граматичних навичок. Група вправ 2 на розвиток умінь 

ПОММК містить чотири підгрупи: вправи на розвиток умінь коректної 

композиційної побудови висловлювання; вправи на смисловий аналіз 

сприйнятого подкасту; вправи на часткове та детальне відтворення змісту 
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сприйнятого подкаста; вправи на продукування власного монологічного 

висловлювання на основі критичного аналізу інформації з подкаста, 

розміщеного викладачем на сервісі подкастів, які виконуються в межах 

позааудиторної роботи студентів. Група вправ 3 на вдосконалення умінь 

продукувати монологічне висловлювання за результатами вирішення 

проблемного завдання охоплює: вправи на знаходження, аналіз, вилучення, 

узагальнення, письмову фіксацію інформації в процесі пошуку вирішення 

наявної проблеми, вправи на представлення ПОММК у ситуаціях професійної 

діяльності з подальшим обговоренням у робочих групах; вправи на створення 

ПОММК за результатами вирішення проблемного завдання, розміщеного 

викладачем на сервісі подкастів, які виконуються в межах позааудиторної 

роботи студентів, з подальшим його розміщенням на сервісі подкастів. 

8. Розроблено модель навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, 

до основних структурних компонентів якої відносимо: мету та засоби 

навчання; суб’єкт навчання; рік підготовки та навчальну дисципліну, в межах 

якої реалізується запропонована модель; етапність організації навчального 

процесу; тематику змістового модуля у межах якого проводиться навчання; 

розподіл навчальних годин відповідно до тем та етапів навчання, а також 

оцінювання успішності студентів. Розглянуто особливості організації 

навчального процесу на етапах навчання. Робота в аудиторії передбачає 

виконання вправ на сприймання автентичного іншомовного подкаста, аналіз 

його структурних компонентів, засобів когезії, лексичних, граматичних 

особливостей, усне репродукування основних частин прослуханого подкаста, 

деталізоване відтворення змісту сприйнятого подкаста, тощо. Навчальний 

процес у позааудиторний час характеризується роботою студентів із сервісом 

подкастів, організованому на навчальній платформі Canvas. У процесі роботи 

з сервісом подкастів студенти слухають розміщені викладачем подкасти та 

виконують завдання до них; створюють, редагують та публікують на сервісі 

власні ПОММК.  
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9. Здійснено перевірку ефективності запропонованої методики навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММК із використанням технології 

подкастингу шляхом проведення методичного експерименту. Експеримент 

відбувався на базі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із залученням трьох 

експериментальних груп, загальною кількістю 34 студенти 4 курсу 

Механіко- машинобудівного інституту, які навчалися за спеціальностями 

131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування». 

До неварійованих умов експериментального навчання ми віднесли цілі 

та зміст навчання ПОММК, зміст передекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, критерії оцінювання розвитку вмінь 

ПОММК, тривалість проведення експериментального навчання, склад 

навчальних груп, експериментатор. Варійованою умовою експерименту було 

співвідношення вправ рецептивно-репродуктивного етапу навчання, а саме 

вправ на часткове відтворення змісту сприйнятого подкаста та детальну 

передачу отриманої з подкасту інформації.  

Проведений методичний експеримент та обробка отриманих даних 

методами математичної статистики з їх подальшим якісним та кількісним 

аналізом підтвердили ефективність методики навчання майбутніх інженерів-

механіків ПОММК в цілому, довели її дієвість у кожній експериментальній 

групі, виявили найбільш ефективний варіант методики.  

10. Укладено методичні рекомендації з втілення розробленої методики 

у навчальний процес, що передбачає урахування особливостей проведення 

підготовчої роботи за методикою, власне процесу навчання ПОММК 

майбутніх інженерів-механіків, а також оцінювання результатів роботи 

студентів за окресленою методикою. 
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ДОДАТОК А 

Анкета 

для опитування викладачів англійської мови 

щодо стану проблеми навчання англійського професійно орієнтованого 

монологічного мовлення студентів інженерних спеціальностей 

 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас відповісти на запитання щодо стану проблеми навчання 

професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів інженерних 

спеціальностей. Результати анкетування будуть використані нами в 

узагальненому вигляді для подальшого дослідження.  

Прочитайте подані нижче питання та оберіть серед запропонованих 

найбільш релевантну, на Ваш погляд, відповідь, позначивши її знаком «+». 

Для деяких запитань можливим є вибір декількох варіантів відповідей. У 

випадку, якщо жодна із запропонованих опцій відповідей не відповідає Вашій 

точці зору, запишіть, будь ласка, власний варіант у спеціально відведеному 

для цього рядку (з позначкою «Ваш варіант»).  

1. Як Ви вважаєте, чи сягає рівень володіння студентами 

англійською мовою (у тому числі монологічним мовленням) рекомендованого 

рівня B1 на момент вступу до університету?  

 Так, сягає 

 Частково сягає 

 Ні, не сягає  

 

2. Який з видів мовленнєвої діяльності є найважчим для Ваших 

студентів? 

 Читання  

 Аудіювання  

 Говоріння  

 Письмо  
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3. Як Ви вважаєте, чи є уміння іншомовного професійно 

орієнтованого усного, зокрема монологічного, мовлення важливим для 

майбутньої професійної діяльності інженера? 

 Так, дуже важливо  

 Так, важливо  

 Не важливо 

 Ваш варіант ________________________________ 

 

4. Які функціональні типи монологічного мовлення складають 

найбільші труднощі для продукування Вашими студентами? Можливі 

декілька варіантів: 

 Розповідь  

 Опис  

 Міркування  

 Ваш варіант ________________________________ 

 

5. Який відсоток часу, на Ваш погляд, доцільно відводити на 

розвиток умінь професійно орієнтованого монологічного мовлення на 

кожному занятті з англійської мови на старшому етапі навчання? 

 40%  

 30%   

 20%   

 Ваш варіант ________________________________ 

 

6. Чи достатньо у наявних підручниках вправ на розвиток умінь 

професійно орієнтованого монологічного мовлення? 

 Більш ніж достатньо, досить велика кількість вправ 

 Достатньо, оптимальна кількість вправ  

 Недостатньо, незначна кількість вправ  

 

7. Як Ви вважаєте, кількість аудиторних годин, що виділяється на 

опанування іноземною мовою студентами бакалаврату інженерних 

спеціальностей з метою якісного навчання є: 

 Більш ніж достатня 

 Достатня  

 Недостатня  
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8. Як Ви гадаєте, чи існує необхідність розробки новітніх методик з 

метою підвищення ефективності навчання майбутніх інженерів усного, в тому 

числі монологічного, мовлення? 

 Так, безперечно  

 Існує незначна потреба  

 У цьому немає потреби  

 Ваш варіант ________________________________ 

 

9. Як Ви вважаєте, використання яких засобів на старших курсах, 

окрім підручника, дозволяє підвищити ефективність навчання монологічного 

мовлення? Можливі декілька варіантів відповіді. 

 Аудіозаписи  

 Відеозаписи   

 Друковані тексти  

 Ваш варіант ________________________________ 

 

10. Як Ви гадаєте, чи сприятиме залучення сучасних Інтернет 

технологій, зокрема технології подкастингу, підвищенню ефективності 

навчання монологічного мовлення? 

 Так, сприятиме повною мірою  

 Сприятиме частково  

 Ні, не сприятиме 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Результати опитування викладачів англійської мови щодо стану 

проблеми навчання англійського професійно орієнтованого 

монологічного мовлення студентів інженерних спеціальностей 

Місце проведення: Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Час проведення: 19.09.18 

Кількість учасників опитування: 40 викладачів кафедри англійської 

мови технічного спрямування №2 Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

Результати: аналіз проведеного опитування показав, що: 

 80% викладачів (32 особи) зазначили, що рівень володіння 

англійською мовою (у тому числі монологічним мовленням) студентів на 

момент вступу до ЗВО не сягає рекомендованого рівня B1, 20% викладачів 

(8 осіб) відзначають, що рівень володіння студентів частково відповідає рівню 

B1; 

 найважчим видом мовленнєвої діяльності для студентів, на думку 

викладачів, є: говоріння (92,5% респондентів – 37 осіб), аудіювання (80% 

респондентів – 32 особи), письмо (65% респондентів – 26 осіб) та читання (35% 

респондентів – 14 осіб);  

● аналіз опитування виявив, що 60% викладачів (24 особи) вважають 

розвиток умінь усного, зокрема монологічного, мовлення «дуже важливою», 

40% викладачів (16 осіб) – «важливою» передумовою реалізації потенціалу 

фахівця у його майбутній професійній діяльності; 

● оцінюючи уміння студентів продукувати різні типи монологічного 

мовлення, 82,5% викладачів (33 особи) відзначають найбільшу складність при 

побудові монологу-міркування, 47,5% викладачів (19 осіб) – при побудові 

монологу-опису та 32,5% викладачів (13 осіб) – при побудові монологу-

розповіді; 

● 15% викладачів (6 осіб) вважають, що на розвиток умінь 

професійно орієнтованого монологічного мовлення на кожному занятті з 
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англійської мови доцільно відводити 40% часу, 62,5% викладачів (25 осіб) – 

30% часу та 22,5% викладачів (9 осіб) вважають за доцільне відводити 20% 

часу; 

● оцінюючи підручники з англійської мови, 60% викладачів 

(24 особи) відзначили наявність недостатньої кількості вправ на розвиток 

умінь професійно орієнтованого монологічного мовлення, 40% викладачів 

(16 осіб) зазначили, що у підручнику надано оптимальну кількість вправ; 

● переважна більшість респондентів (87,5% опитаних – 35 осіб) 

констатує проблему нестачі аудиторних годин для якісного навчання 

іноземної мови; 

● 85% опитаних (34 особи) указують на існування необхідності 

підвищення ефективності навчання усного, в тому числі монологічного, 

мовлення за рахунок розробки та впровадження новітніх методик; 

● серед засобів, використання яких дозволяє підвищити 

ефективність навчання монологічного мовлення на старших курсах, окрім 

підручника, 92,5% викладачів (37 осіб) обрали відеозаписи, 87,5% викладачів 

(35 осіб) – аудіозаписи та 30% викладачів (12 осіб) – друковані тексти; 

● переважна більшість респондентів (80% опитаних – 32 особи) 

відзначили, що, на їхній погляд, залучення сучасних Інтернет технологій, 

зокрема технології подкастингу, повною мірою сприятиме підвищенню 

ефективності навчання монологічного мовлення, в той час як 20% опитаних 

(8 осіб) обрали варіант «сприятиме частково». 
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ДОДАТОК Б 

Анкета 

для опитування фахівців, що працюють у галузі знань «Механічна 

інженерія», з метою виявлення особливостей використання англійського 

професійно орієнтованого монологічного мовлення у їхній професійній 

діяльності 

 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас взяти участь у анкетному опитуванні, метою якого є 

визначення необхідності використання англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення у професійній діяльності інженера-

механіка; виявлення найбільш типових ситуацій, у яких опиняється фахівець; 

окреслення кола тем, у межах яких найчастіше відбувається щоденне 

спілкування фахівця з проблем механічної інженерії. Результати анкетування 

будуть використані нами в узагальненому вигляді з метою удосконалення 

навчання англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення в 

технічних закладах вищої освіти України. 

1. На скільки знання англійської мови є важливим для успішного 

вирішення завдань Вашої професійної діяльності? 

 Дуже важливе  

 Досить важливе 

 Не важливе 

 Ваш варіант _______________________________ 

 

2. Як часто у Вашій професійній діяльності Вам доводиться спілкуватися 

із зарубіжними партнерами, у тому числі засобами Інтернет технології 

(електронна пошта, скайп, вайбер, телеграм тощо)? 

 Щоденно 

 Декілька разів на тиждень 

 Декілька разів на місяць 

 Рідше 

 

3. Оцініть, будь ласка, який відсоток часу від усього англомовного 

професійного спілкування відводиться Вами на усне англомовне спілкування? 
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 Більше 80% 

 60-80%   

 40-60%   

 20-40%   

 Менше 20% 

 

4. Чи важливо для Вас, як для фахівця, демонструвати високий рівень 

розвитку умінь іншомовного монологічного мовлення? 

 Важливо         

 Досить важливо  

 Неважливо              

 

5. Чи відчуваєте Ви труднощі у побудові повноцінного усного 

висловлювання англійською мовою? 

 Так, часто  

 Так, інколи  

 Дуже рідко  

 Ваш варіант _______________________________ 

 

6. Які труднощі Ви найчастіше відчуваєте під час продукування усного 

монологічного висловлювання на тему професії? Можливі декілька варіантів. 

 Труднощі в оформленні власного висловлювання засобами 

іноземної мови  

 Труднощі у побудові цілісного, логічного, зв’язного, 

висловлювання  

 Труднощі аргументованого викладу власної точки зору стосовно 

вирішення нагальної проблеми професійного характеру  

 Труднощі у оформленні висловлювання, що містить елементи 

опису, характеристики  

 Труднощі у оформленні висловлювання, що містить елементи 

розповіді  

 Ваш варіант _______________________ 

 

7. Які елементи найчастіше містить у собі Ваше висловлювання з 

професійної тематики? 

 Переважно елементи опису, проте наявні й елементи розповіді та 

аргументації  

 Переважно елементи розповіді, проте наявні й елементи опису та 

аргументації    

 Переважно елементи аргументації, проте наявні елементи опису та 

розповіді 
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8. Зазначте, будь ласка, у межах яких тем найчастіше відбувається 

щоденне спілкування фахівця, що працює у галузі знань «Механічна 

інженерія». 

 Проектування технологічних процесів виготовлення деталі  

 Проектування технологічної оснастки  

 Розробка технологічних процесів виготовлення деталі  

 Розробка складників технологічного процесу виготовлення деталі 

 Управління процесами обробки на верстатах з ЧПК  

 Ваш варіант _______________________________ 

 

9. Які з комунікативних ситуацій є найбільш характерними для Вашої 

професійної діяльності? Можливі декілька варіантів відповіді. 

 Міжнародні науково-дослідні та науково-практичні, у тому числі 

онлайн, конференції, семінари  

 Презентація продукції власного виробництва на міжнародних 

ярмарках, виставках  

 Ділові зустрічі, переговори з представниками закордонних 

організацій  

 Виробничі наради з метою обговорення того чи іншого питання 

професійної діяльності з фахівцями закордонних підприємств-партнерів  

 Ваш варіант _______________________________ 

 

10. Як Ви вважаєте, чи достатньо часу виділялося на освоєння іноземної 

мови у технічному закладі вищої освіти? 

 Так, достатньо  

 Ні, недостатньо  

 

11. Чи доводилося Вам підвищувати рівень володіння англійською 

мовою після завершення навчання в університеті?  

 Ні, не доводилося  

 Так, доводилося, за рахунок:  

 відвідування курсів з іноземної мови  

 заняття з репетитором  

 самостійне навчання  

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Результати опитування фахівців, що працюють у галузі знань 

«Механічна інженерія», з метою виявлення особливостей використання 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення у їхній 

професійній діяльності 

Місце проведення: «ПРОГРЕССТЕХ-Україна», ДП Антонов, науково-

виробниче підприємство «Оріон»  

Час проведення: 3.09.19 – 29.09.19 

Кількість учасників опитування: 65 фахівців у галузі знань 

«Механічна інженерія» 

Результати: аналіз проведеного опитування показав, що: 

● опитування, проведене нами серед фахівців – інженерів-механіків 

провідних підприємств України дало змогу виявити, що 92% опитаних 

(60 осіб) фахівців відзначають важливість знання англійської мови для 

успішного вирішення завдань їхньої професійної діяльності; 

● у своїй професійній діяльності 20% респондентів (13 осіб) 

щоденно спілкуються із зарубіжними партнерами, у тому числі засобами 

Інтернет технологій, 48% опитаних (31 особа) – декілька разів на тиждень, 25% 

опитаних (16 осіб) – декілька разів на місяць, 8% опитаних (5 осіб) 

спілкуються із зарубіжними партнерами рідше ніж декілька разів на місяць; 

● від усього часу англомовного професійного спілкування фахівців 

на усне англомовне спілкування припадає: близько 60-80% часу (52% 

респондентів – 34 особи), 40-60% часу (32% респондентів – 21 особа), 20-40% 

часу (15% респондентів – 10 осіб); 

● 49% респондентів (32 особи) відзначили, що в сучасних умовах 

професійної діяльності для фахівця у галузі знань «Механічна інженерія» 

«важливо» демонструвати високий рівень розвитку умінь іншомовного 

монологічного мовлення; 45% респондентів (29 осіб) обрали відповідь «досить 

важливо», 6% респондентів (4 особи) – «неважливо»; 
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● переважна більшість респондентів (52% опитаних – 34 особи) 

«часто», 38,5% опитаних (25 осіб) – «інколи», 9% опитаних (6 осіб) – «дуже 

рідко» відчувають труднощі під час продукування монологічного 

висловлювання; 

● 80% респондентів (52 особи) відчувають труднощі в оформленні 

власного висловлювання засобами іноземної мови, 95% респондентів 

(62 особи) – труднощі у побудові цілісного, логічного, зв’язного, 

висловлювання, 75% респондентів (49 осіб) – труднощі аргументованого 

викладу власної точки зору стосовно вирішення нагальної проблеми 

професійного характеру, 57% респондентів (37 осіб) – труднощі у оформленні 

висловлювання, що містить елементи опису, характеристики, 49% 

респондентів (32 особи) – труднощі в оформленні висловлювання, що містить 

елементи розповіді; 

● більшість респондентів (88% опитаних – 57 осіб) відзначили, що у 

їх висловлюванні з професійної тематики здебільшого превалюють елементи 

аргументації, активне використання системи пов’язаних між собою доказів та 

міркувань під час вирішення нагальної проблеми професійного характеру, 

63% респондентів (41 особа) – елементи опису, проте наявні й елементи 

розповіді та аргументації, 60% респондентів (39 осіб) – елементи розповіді, 

проте наявні й елементи опису та аргументації; 

● надаючи відповідь на запитання у межах яких тем найчастіше 

відбувається щоденне спілкування фахівця, що працює у галузі знань 

«Механічна інженерія», ми отримали такі результати: проектування 

технологічних процесів виготовлення деталі (98,5% респондентів – 64 особи), 

проектування технологічної оснастки (83% респондентів – 54 особи), розробка 

технологічних процесів виготовлення деталі (95% респондентів – 62 особи), 

розробка складників технологічного процесу виготовлення деталі (92% 

респондентів – 60 осіб), управління процесами обробки на верстатах з ЧПК 

(88% респондентів – 57 осіб); 
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● серед комунікативних ситуацій, що передають зміст обраної 

професії та є типовими для професійної діяльності фахівців у галузі знань 

«Механічна інженерія», респонденти відзначили: ділові зустрічі, переговори з 

представниками закордонних організацій (97% респондентів – 63 особи); 

виробничі наради з метою обговорення того чи іншого питання професійної 

діяльності з фахівцями закордонних підприємств-партнерів (95% 

респондентів – 62 особи); презентація продукції власного виробництва на 

міжнародних ярмарках, виставках (92% респондентів – 60 осіб); міжнародні 

науково-дослідні та науково-практичні, у тому числі онлайн, конференції, 

семінари (86% респондентів – 56 осіб); 

● на запитання чи вважають фахівці кількість навчального часу, що 

виділяється на освоєння ІМ у технічному ЗВО України, достатньою для 

успішної взаємодії з іноземними партнерами у професійному середовищі, 

значна кількість опитаних (97% респондентів – 63 особи) надали негативну 

відповідь;  

● 80% опитаних (52 особи) відзначили, що їм довелося підвищувати 

рівень володіння англійською мовою після завершення навчання в 

університеті (відвідування додаткових курсів з іноземної мови, заняття з 

репетитором, самостійне навчання).   
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ДОДАТОК В 

Анкета 

для опитування студентів - майбутніх фахівців у галузі знань 

13 «Механічна інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 

133 «Галузеве машинобудування» щодо стану проблеми навчання 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас надати відповіді на запитання анкети з метою визначення 

стану проблеми навчання англійської мови у технічному закладі вищої освіти, 

у тому числі навчання усного англійського професійно орієнтованого 

монологічного мовлення, а також виявлення необхідності підвищення 

ефективності процесу навчання. Опитування є анонімним і проводиться у 

межах дисертаційного дослідження на тему «Методика навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного 

мовлення». Отримані результати будуть використані суто у наукових цілях.  

Прочитайте подані нижче питання та оберіть серед запропонованих 

найбільш релевантну, на Ваш погляд, відповідь, позначивши її знаком «+». 

Для деяких запитань можливим є вибір декількох варіантів відповідей. У 

випадку, якщо жодна із запропонованих опцій відповідей не відповідає Вашій 

точці зору, запишіть, будь ласка, власний варіант у спеціально відведеному 

для цього рядку (з позначкою «Ваш варіант»).  

1. На скільки, з Вашої точки зору, знання іноземної мови є важливим 

для успішної реалізації потенціалу майбутнього фахівця в галузі знань 

«Механічна інженерія»? 

 Дуже важливе  

 Досить важливе  

 Неважливе  

 Ваш варіант ____________________________ 

2. Як Ви визначаєте власний рівень володіння англійською мовою? 

 Високий  

 Середній  
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 Низький  

3. Як Ви гадаєте, що є найбільш актуальним для майбутньої професійної 

діяльності фахівця в галузі «Механічна інженерія»? Можливі декілька 

варіантів. 

 Читати та перекладати тексти професійної тематики  

 Вести ділове листування   

 Розуміти іншомовне мовлення на слух  

 Виступати з доповідями, презентаціями в ситуаціях професійної 

діяльності  

 Вести бесіди іноземною мовою  

4. Як Ви оцінюєте власний рівень розвитку умінь усного спілкування 

англійською мовою? 

 Високий  

 Середній  

 Низький   

5. Чи відчуваєте Ви труднощі у побудові повноцінного усного 

висловлювання англійською мовою? 

 Так, дуже часто  

 Так, часто  

 Нечасто  

 Ваш варіант ___________________________ 

6. Які труднощі Ви відчуваєте під час продукування усного 

монологічного висловлювання на тему професії? Можливі декілька варіантів. 

 Труднощі змістового характеру: не вистачає знань з окресленої 

проблеми  

 Труднощі в оформленні власного висловлювання засобами 

іноземної мови   

 Труднощі у побудові цілісного, логічного, зв’язного, 

аргументованого висловлювання   

 Ваш варіант ___________________________ 

7. Чи вважаєте Ви, що усного монологічного мовлення іноземною мовою 

необхідно спеціально навчати? 

 Так  

 Ні  

 Важко відповісти 

 Ваш варіант ___________________________ 
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8. Чи достатньо, з Вашої точки зору, у наявних підручниках вправ на 

розвиток умінь усного професійно орієнтованого мовлення? 

 Більш ніж достатньо, досить велика кількість вправ 

 Достатньо, оптимальна кількість вправ  

 Недостатньо, незначна кількість вправ  

 Ваш варіант ___________________________ 

9. Як Ви вважаєте, використання яких засобів, окрім підручника, 

дозволяє підвищити ефективність навчання монологічного мовлення? 

Можливі декілька варіантів відповіді. 

 Аудіозаписи  

 Відеозаписи   

 Друковані тексти  

 Ваш варіант ____________________________ 

10. Як Ви гадаєте, чи зросла б Ваша зацікавленість до вивчення 

іноземної мови за наявності можливості прослуховувати/переглядати аудіо- та 

відеозаписи у мережі Інтернет у зручний для Вас час, під час поїздок у 

громадському транспорті, занять спортом, прогулянок у парку. 

 Так, безперечно   

 Ні, не думаю 

 Ваш варіант_____________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю!
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Результати опитування студентів - майбутніх фахівців у галузі знань 

13 «Механічна інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 

133 «Галузеве машинобудування» щодо стану проблеми навчання 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення 

Місце проведення: Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Час проведення: 17.09.18 – 23.09.18 

Кількість учасників опитування: 34 студенти 4-ого курсу Механіко-

машинобудівного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

Результати: аналіз проведеного опитування показав, що: 

● респонденти відзначають, що знання іноземної мови для успішної 

реалізації потенціалу майбутнього фахівця є: «дуже важливим» – 60% 

респондентів (20 осіб), «досить важливим» – 38% респондентів (13 осіб), 

«неважливим» – 3% респондентів (1 особа); 

● 26% респондентів (9 осіб) визначають власний рівень володіння 

англійською мовою як «високий», 33% респондентів (11 осіб) – як «середній», 

41% респондентів (14 осіб) – як «низький»; 

● 97% респондентів (33 особи) зазначили, що найбільш актуальним 

для їхньої майбутньої професійної діяльності є уміння виступати з доповідями, 

презентаціями в ситуаціях професійної діяльності, 91% респондентів 

(31 особа) відзначили пріоритетність розуміння іншомовного мовлення на 

слух, 85% респондентів (29 осіб) – уміння вести бесіди іноземною мовою та 

ведення ділового листування, 79% респондентів (27 осіб) – уміння читання, 

перекладу текстів професійної тематики; 

● 9% респондентів (3 особи) визначають власний рівень умінь 

усного спілкування англійською мовою як «високий», 65% респондентів 

(22 особи) – як «середній» 26% респондентів (9 осіб) – як «низький»; 

● на запитання «Чи відчуваєте Ви труднощі у побудові повноцінного 

усного висловлювання англійською мовою?», 12% респондентів (4 особи) 
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обрали варіант «дуже часто», 82% респондентів (28 осіб) відповіли «так, 

часто», 6% респондентів (2 особи) зазначили варіант «нечасто»; 

● надаючи відповідь на запитання «Які труднощі Ви відчуваєте під 

час продукування усного монологічного висловлювання на тему професії?», 

100% респондентів (34 особи) відзначили труднощі в оформленні власного 

висловлювання засобами іноземної мови, 94% респондентів (32 особи) – 

труднощі у побудові цілісного, логічного, зв’язного, аргументованого 

висловлювання, 76,5% респондентів (26 осіб) – труднощі змістового 

характеру; 

● 91% респондентів (31 особа) вважають, що усного монологічного 

мовлення іноземною мовою необхідно спеціально навчати, 9% респондентів 

(3 особи) не вважають це необхідним;  

● опитування дало змогу виявити, що кількість вправ на розвиток 

умінь усного професійно орієнтованого мовлення у наявних підручниках 

визначається респондентами як «достатньо, оптимальна» – 41% респондентів 

(14 осіб), «недостатня» – 59% респондентів (20 осіб); 

● серед засобів, використання яких сприяє підвищенню мотивації, а 

відповідно, й ефективності навчання усного монологічного мовлення, 

респонденти відзначили: використання відеозаписів – 100% респондентів 

(34 особи), аудіозаписів – 88% респондентів (30 осіб), друкованих текстів – 

32% респондентів (11 осіб); 

● 100% респондентів (34 особи) зазначили, що їхня зацікавленість 

до вивчення іноземної мови безперечно зросте за можливості сприймати аудіо- 

та відеозаписи у мережі Інтернет у зручний для них час, під час поїздок у 

громадському транспорті, занять спортом, прогулянок у парку. 
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ДОДАТОК Г 

Анкета 

для опитування студентів-майбутніх фахівців у галузі знань 

13 «Механічна інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 

133 «Галузеве машинобудування» щодо стану проблеми навчання 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення після 

проведення експериментального навчання 

Шановний респонденте! 

Просимо Вас надати відповіді на запитання анкети з метою виявлення 

Вашого ставлення до проведеного експериментального навчання з 

використанням технології подкастингу. Прочитайте подані нижче питання та 

оберіть серед запропонованих найбільш релевантну, на Ваш погляд, відповідь, 

позначивши її знаком «+». Для деяких запитань можливим є вибір декількох 

варіантів відповідей. У випадку, якщо жодна із запропонованих опцій 

відповідей не відповідає Вашій точці зору, запишіть, будь ласка, власний 

варіант у спеціально відведеному для цього рядку (з позначкою «Ваш 

варіант»). Результати анкетування будуть використані нами в узагальненому 

вигляді для подальшого дослідження. 

1. Чи сподобалася Вам працювати з подкастами на заняттях з англійської 

мови? 

 Так, дуже   

 Досить цікаво  

 Не дуже цікаво  

 Не цікаво 

2. Чи сподобалося Вам працювати із сервісом подкастів у 

позааудиторний час?  

 Дуже сподобалось  

 Сподобалось  

 Не сподобалось  

 

3. Чи виникали у Вас труднощі у використанні сервісу подкастів? 

 Жодних, все було доступно та зрозуміло  
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 Виникали поодинокі труднощі  

 Так, було важко розібратися 

 Ваш варіант ________________________________ 

4. Які з переваг роботи з сервісом подкастів у позааудиторний час Ви 

відчули? Можливі декілька варіантів відповідей. 

 Можливість отримати доступ у зручний для мене час   

 Можливість багаторазового перегляду, прослуховування 

подкастів   

 Можливість записувати, редагувати та публікувати власні 

подкасти  

 Можливість практикувати англійську мову в будь-якому місці 

(транспорті, спортзалі, черзі тощо)  

 Доступний, зрозумілий та цікавий у використанні  

 Ваш варіант _________________________________ 

5. Чи зросла Ваша мотивація до вивчення англійської мови під час 

навчання за запропонованою методикою? 

 Так, суттєво   

 Незначно зросла  

 Не зросла  

6. Чи вважаєте Ви ефективним використання автентичних подкастів при 

навчанні англійського професійно орієнтованого усного мовлення? 

 Дуже ефективно   

 Ефективно  

 Ефект слабкий 

 Ваш варіант ________________________________ 

7. Як Ви вважаєте, що Вам вдалося удосконалити, навчаючись за 

запропонованою методикою? 

 Навички використання фонетичних, лексичних, граматичних 

явищ мови   

 Уміння стислого та детального відтворення змісту почутого   

 Уміння узагальнити/резюмувати інформацію про нові знання, 

отримані з подкасту  

 Уміння передбачати зміст та структуру подкасту, уривку з нього 

 Уміння переконувати партнерів, привертати увагу та викликати 

інтерес до власного варіанту вирішення проблемного завдання 

 Уміння переконувати в ефективності власної стратегії вирішення 

нагальної проблеми  
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 Уміння знайти, проаналізувати, вилучити інформацію, необхідну 

для вирішення проблемного завдання з мережі Інтернет, інших 

рекомендованих джерел  

 Уміння коректно вибудовувати композиційну структуру 

монологічного висловлювання для реалізації комунікативного наміру  

 Уміння будувати цілісне, логічне, зв’язне, аргументоване 

висловлювання  

 Уміння продукувати монологічне висловлювання, в якому 

представляється обґрунтоване вирішення професійної задачі   

 Ваш варіант_________________________________ 

 

8. Наскільки завдання, запропоновані Вам, були пізнавальними для Вас 

з точки зору майбутньої професії? 

 Дуже пізнавальними   

 Досить пізнавальними   

 Не пізнавальними 

9. Наскільки активно Ви вдавалися до пошуку додаткових англомовних 

матеріалів у мережі Інтернет для вирішення проблемних завдань професійного 

характеру, запропонованих Вам у ході навчання?  

 Дуже активно  

 Активно  

 Неактивно 

10. Як Ви оцінюєте ефективність навчання професійно орієнтованого 

монологічного мовлення з використанням подкастів? 

 Дуже ефективна  

 Досить ефективна  

 Неефективна 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Результати опитування студентів-майбутніх фахівців у галузі знань 

13 «Механічна інженерія» спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 

133 «Галузеве машинобудування» щодо стану проблеми навчання 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення після 

проведення експериментального навчання 

Місце проведення: Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Час проведення: 17.12.18 – 29.12.18 

Кількість учасників опитування: 34 студенти 4-ого курсу Механіко-

машинобудівного інституту Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  

Результати: аналіз проведеного опитування показав, що: 

● 91% респондентів (31 особа) були зацікавлені роботою з 

подкастами на заняттях з англійської мови, 88% опитаних (30 осіб) відзначили, 

що їм сподобалося працювати із сервісом подкастів у позааудиторний час; 

● більшість респондентів (76,5% опитаних – 26 осіб), відповідаючи 

на запитання чи виникали у них труднощі у використанні сервісу подкастів, 

зазначили, що все було доступно та зрозуміло, у 23,5% респондентів (8 осіб) 

виникали поодинокі труднощі; 

● серед переваг роботи з сервісом подкастів у позааудиторний час 

респонденти відзначили: можливість отримати доступ у зручний час (88% 

респондентів – 30 осіб), можливість багаторазового перегляду, 

прослуховування подкастів (88% респондентів – 30 осіб), можливість 

практикувати англійську мову в будь-якому місці (82,4% респондентів – 

28 осіб), можливість записувати, редагувати та публікувати власні подкасти 

(79,4% респондентів – 27 осіб), доступний, зрозумілий та цікавий у 

використанні (76,5% респондентів – 26 осіб); 
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● 91% опитуваних (31 особа) зазначили, що їхня мотивація до 

вивчення англійської мови під час навчання за запропонованою методикою 

зросла; 

● переважна більшість опитаних відзначили ефективність 

використання автентичних подкастів при навчанні англійського професійно 

орієнтованого усного мовлення: 44% опитаних (15 осіб) оцінили їхнє 

використання як «дуже ефективне», 56% опитаних (19 осіб) обрали варіант 

«ефективне»;  

● навчаючись за запропонованою методикою, респонденти 

зауважують, що їм вдалося вдосконалити: уміння стислого та детального 

відтворення змісту почутого (94% респондентів – 32 особи), уміння будувати 

цілісне, логічне, зв’язне, аргументоване висловлювання (94% респондентів – 

32 особи), уміння узагальнити/резюмувати інформацію про нові знання, 

отримані з подкасту (91% респондентів – 31 особа), навички використання 

фонетичних, лексичних, граматичних явищ мови (88% респондентів – 30 осіб), 

уміння знайти, проаналізувати, вилучити інформацію, необхідну для 

вирішення проблемного завдання з мережі Інтернет, інших рекомендованих 

джерел (88% респондентів – 30 осіб), уміння продукувати монологічне 

висловлювання, в якому представляється обґрунтоване вирішення 

професійної задачі (85,3% респондентів – 29 осіб), коректно вибудовувати 

композиційну структуру монологічного висловлювання для реалізації 

комунікативного наміру (79,4% респондентів – 27 осіб), уміння переконувати 

в ефективності власної стратегії дій вирішення нагальної проблеми (76,5% 

респондентів – 26 осіб); 

● оцінюючи завдання, надані для виконання у ході проведення 

експериментального навчання, більшість студентів оцінили їх як «дуже 

пізнавальні» (44% респондентів – 15 осіб) та «досить пізнавальні» (56% 

респондентів – 19 осіб) з точки зору майбутньої професії; 

● для вирішення проблемних завдань професійного характеру, 

запропонованих у ході навчання, респонденти «активно» (26% респондентів – 
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9 осіб) та «дуже активно» (74% респондентів – 25 осіб) вдавалися до пошуку 

англомовних матеріалів у мережі Інтернет; 

● 80% респондентів (27 осіб) оцінили ефективність методики 

навчання англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення із 

використанням подкастів як «дуже ефективна» та 20% респондентів (7 осіб) – 

як «досить ефективна». 
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ДОДАТОК Д 

Тексти подкастів до прикладів вправ, наведених у підрозділі 2.2, 

для навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування 

Група 1 підгрупа 1.1 

Вправа 1 

Retrieved from: https:// www.engineering.com /videos/ productdesignshow. 

aspx 

Transcript: There are advantages common to all the methods of cutting. 

Unlike machining methods that use mechanical force, they do not require a variety 

of perishable cutting tools to shape parts or elaborate workholding methods to clamp 

parts securely. These processes do however use consumables such as torch tips or 

gases, abrasive particles or sometimes a significant amount of electrical energy. 

Thermal cutting processes share two main disadvantages. First, heat changes the 

structure of the metal adjacent to the cut creating a heat affected zone. This heat 

affected zone is an area of processed material having a micro structure and properties 

that are different from those of the bulk material. Secondly, tolerances may be less 

accurate than with a hard-tool machine cut depending on the cutting method and 

process parameters. Moreover, in some thermal cutting situations labour intensive 

secondary finishing operations may be required such as removing slag or spatter 

from the part. There are also safety concerns regarding fuel gases, cutting flames, 

hot slag, electrical shock, high noise levels and intense arc radiation or laser light. 

Additionally, eye, ear or skin protection is advisable under certain operating 

conditions. Thermal and abrasive water-jet cutting processes typically cut material 

on a two axes XY table but have also been teamed with articulated arm robot or five 

axes gantry systems. Many types of robots can carry a plasma torch, laser, an 

abrasive waterjet cutting head or a range of cutting applications. Sometimes cutting 

methods are combined with each other or with punch presses. Typically, multiple 

parts are cut from the metal sheet or other material. Arranging the parts on the sheet 
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is called nesting. Nesting software helps programmers arrange parts and cutting 

paths to maximize the use of stock material, minimizing scrap during cutting. 

Група 1 підгрупа 1.2 

Вправа 2 

Retrieved from: http://theengineeringcommons.com/ 

Transcript: The planetary gearset, also known as the epicyclic gear train, is 

one of the most important and interesting inventions in engineering. They are great 

speed variation mechanisms and are often used in automobiles as a vital part of 

automatic transmissions. Let's explore the secrets of the planetary gearset in this 

video.  

A planetary gearset has four main parts: the Sun, planet gears, ring gear and 

carrier. You can see that it sometimes rotates quickly, sometimes slowly and 

sometimes even in reverse. But how does this happen?  

You will be able to predict the motion of this gear set completely if you 

understand one simple fact: when two gears are moving as shown they should have 

the same speed at the interface. This means that the speed of gear A should be the 

same as gear B at their mating point. The speed has to be the same, otherwise the 

gear teeth will penetrate each other as shown. That is an impossible condition. Just 

apply this fact to planetary gear sets and you will be able to predict how speed 

variation is achieved. Assume that the ring gear is held stationary and we rotate the 

Sun gear.  

Think of what happens to the planet gears. At point A the planet gear should 

have a certain speed and at point B the speed should be zero as the ring gear is 

stationary. However, how are both of these conditions possible at the same time? 

There is only one way: the planet gear should spin as well as turn. The spinning will 

produce velocities in opposite directions at the top and bottom points as shown, 

whereas the turning produces unidirectional velocities. At the top the spinning and 

turning velocities are in opposite directions so the velocity of point B is zero. At the 

bottom they get added up. In short, the planet gears are forced to turn in order to 

http://theengineeringcommons.com/
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satisfy the condition of velocity. As the carrier is attached to the planet gear it will 

turn along with the planet gears.  

Now, let's see what happens when the Sun gear is held stationary and the ring 

gear is rotated. This is the exact opposite to the previous case: at the inner point of 

the planet gear the velocity should be zero and the outer point should have the speed 

of the ring gear. In this case the planetary spin will reverse in order to satisfy the 

speed conditions. This case has one more difference - the speed of point B will be 

higher than the speed of point A in the previous case. This is obvious as the ring gear 

radius is higher. The planet gear will spin and turn at a higher speed, thus, the carrier 

will turn at a higher speed.  

To explore this reverse mechanism of planet gears you have to arrest the 

motion of the carrier. This means that the planet gears are not allowed to turn and 

can only spin. The spin will be opposite to the rotation of the Sun gear. The spinning 

planet gear will make the ring gear rotate in this same direction.  

In short, the direction of rotation of the ring gear will be the opposite to the 

Sun gear, thus, we will get the reverse gear. At this point you can note that in order 

to achieve different speeds, the input must be given to different parts of the planetary 

gearset. This is practically difficult in an actual mechanism. In an automatic 

transmission to achieve this three planetary gear sets are connected in series as 

shown with coaxial shafts. To understand how this arrangement effectively transfers 

the input rotation to different parts of the planetary gearset watch our video on 

automatic transmission.  

Рецептивно-репродуктивний етап 

Група 2 підгрупа 2.1 

Вправа 1 

Retrieved from: https://www.ted.com/talks/ katherine_kuchenbecker_ 

the_technology_of_touch 

Transcript: I'm a mechanical engineering professor at the University of 

Pennsylvania, and my favorite hobby is photography. And as I travel around the 

https://www.ted.com/talks/%20katherine_kuchenbecker_%20the_technology_of_touch
https://www.ted.com/talks/%20katherine_kuchenbecker_%20the_technology_of_touch
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world, I love taking photographs like these, so I can remember all the beautiful and 

interesting things that I've seen. But what I can't do is record and share how these 

objects feel to touch. And that's kind of surprising, because your sense of touch is 

really important. It's involved in every physical interaction you do every day, every 

manipulation task, anything you do in the world. So the sense of touch is actually 

pretty interesting. It has two main components. The first is tactile sensations, things 

you feel in your skin. And the second is kinesthetic sensations. This has to do with 

the position of your body and how it's moving, and the forces you encounter. And 

you're really good at incorporating both of these types of sensations together to 

understand the physical interactions you have with the world and understand as you 

touch a surface: is it a rock, is it a cat, is it a bunny, what is it?  

And so, as an engineer, I'm really fascinated and I have a lot of respect for 

how good people are with their hands. And I'm intrigued and curious about whether 

we could make technology better by doing a better job at leveraging the human 

capability with the sense of touch. Could I improve the interfaces to computers and 

machines by letting you take advantage of your hands? And indeed, I think we 

can, and that's at the core of a field called haptics, and this is the area that I work 

in. It's all about interactive touch technology. And the way it works is, as you move 

your body through the world, if, as an engineer, I can make a system that can 

measure that motion, and then present to you sensations over time that kind of make 

sense, that match up with what you might feel in the real world, I can fool you into 

thinking you're touching something even though there's nothing there.  

So here are three examples and these are all done from research in my lab at 

Penn.The first one is all about that same problem that I was showing you: how can 

we capture how objects feel and recreate those experiences? So the way we solve 

this problem is by creating a hand-held tool that has many different sensors inside. It 

has a force sensor, so we can tell how hard you're pushing; it has motion tracking, 

so we can tell exactly where you've moved it; and it has a vibration sensor, an 

accelerometer, inside, that detects the shaking back and forth of the tool that lets you 

know that's a piece of canvas and not a piece of silk or something else. Then we take 
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the data we record from these interactions. Here's ten seconds of data. You can see 

how the vibrations get larger and smaller, depending on how you move. And we 

make a mathematical model of those relationships and program them into a tablet 

computer so that when you take the stylus and go and touch the screen, that voice-

coil actuator in the white bracket plays vibrations to give you the illusion that you're 

touching the real surface, just like if you touched, dragged back and forth, on the 

real canvas. We can create very compelling illusions. We can do this for all kinds of 

surfaces and it's really a lot of fun. We call it haptography -- haptic 

photography. And I think it has potential benefits in all sorts of areas like online 

shopping, maybe interactive museum exhibits, where you're not supposed to touch 

the precious artifacts, but you always want to.  

The second example I want to tell you about comes from a collaboration I 

have with Dr. Margrit Maggio at the Penn Dental School. Part of her job is to teach 

dental students how to tell where in a patient's mouth there are cavities. Of course 

they look at X-rays, but a large part of this clinical judgment comes from what they 

feel when they touch your teeth with a dental explorer. You've all had this happen, 

they go across. What they're feeling for is if the tooth is really hard, then it's 

healthy, but if it's kind of soft and sticky, that's a signal that the enamel is starting to 

decay. These types of judgments are hard for a new dental student to make, because 

they haven't touched a lot of teeth yet. And you want them to learn this before they 

start practicing on real human patients. So what we do is add an accelerometer on to 

the dental explorer, and then we record what Dr. Maggio feels as she touches 

different extracted teeth. And we can play it back for you as a videowith a touch 

track - not just a sound track, but also a touch track, that you can feel by holding that 

repeating tool. You feel the same things the dentist felt when they did the 

recording, and practice making judgments. So here's a sample one. Here's a tooth 

that looks kind of suspicious, right? It has all those brown stains. You might be 

thinking, "We should definitely put a filling in this tooth." But if you pay attention 

to how it feels, all the surfaces of this tooth are hard and healthy, so this patient does 

not need a filling. And these are exactly the kind of judgments doctors make every 
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day and I think this technology we've invented has a lot of potential for many 

different things in medical training, because it's really simple and it does a great job 

at recreating what people feel through tools. I think it could also help make games 

more interactive and fun and more realistic in the sensations that you feel. The last 

example I want to tell you about is again about human movement. So if any of you 

have ever learned sports, how do you get good at something like surfing? You 

practice. You practice some more and more, right? Making small corrections, maybe 

getting some input from a coach, learning how to improve your motions. I think we 

could use computers to help make that process more efficient and more fun. And so 

here, for example, if I have six different arm movements that I want you to learn, you 

come into my lab at Penn and try out our system. We use a Kinect to measure your 

motions, we show graphics on the screen, and then we also give you touch 

cues, haptic feedback on your arm, delivered by these haptic arm bands which have 

motors inside, and guide you as you move. So, if we put it together, as you're trying 

to track this motion, if you deviate - say, maybe, your arm is a little too high - we 

turn on the motors right there on the skin to let you know you should move 

down, almost like a coach gently guiding you and helping you master these 

movements more quickly and make more precise corrections. We developed this 

system for use in stroke rehabilitation, but I think there are a lot of applications, like 

maybe dance training or all sorts of sports training as well. 

So now you know a little bit about the field of haptics, which I think you'll 

hear more about in the coming years. I've shown you three examples. I just want to 

take a moment to acknowledge the great students who work with me in my lab at 

Penn and my collaborators. They're a great group. I also want to thank you for your 

kind attention. 

Вправа 2 

Retrieved from: https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-

civil-engineering-podcast 

The selection of a cutting tool is probably the most important decision a 

machinist can make. We are going to cover some of the basics but I urge everyone 

https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
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that intends to use a lathe to learn as much about cutting tools as possible - the other 

key to the quality of your work. Lathe tools are made of many different types of 

materials in many sizes and styles. The three types we are using today are from the 

left high speed steel tools, carbide tip tools and on the right - carbide insert tools.  

High speed steel tools can be used for many turning operations on all but the 

toughest alloys. The tools are sold as blanks in many sizes and grades. The machinist 

grinds the point of the tool depending on the type of metal he is cutting and the type 

of turning operation he intends to do. A good machinist handbook will give you the 

standard guidelines for grinding high speed steel tool.  

The cutting edge of a carbide tip tool is braised to the end of a steel shank, the 

shape of the cutting edge, its profile and cutting angles are manufactured into the 

tool. A little clean-up on a grind wheel, a silicon carbide grinding wheel and the tool 

is ready to go. Cemented carbide will handle much more heat than high speed steel. 

So carbide tools are able to cut tougher metals and cut at higher speeds. Cemented 

carbide is also used to make small inserts that are clamped to a tool shank. This style 

insert is manufactured with a cutting edge on each of its three sides. After an edge 

is dulled the insert can be unclamped and rotated to the next side. After all the edges 

have dulled the insert is thrown away and replaced by a new one. Although, this type 

of cutting tool was designed for the demands of high production work it is really 

great tool for the beginner because it allows even the person with little or no tool 

sharpening experience - the ability to easily maintain a property formed sharp tool.  

No matter what type of material the cutting tool is made of it is the shape of 

the tool that determines how it can be used. The profile of the tools point determines 

the type of cut the tool is designed to make. The location of the cutting edge on the 

point of the tool determines the direction in which the tool will cut. Turning and 

facing tools are either right or left hand tools depending on which side of the tool 

shank the cutting edge is ground. Right hand tools cut from right to left because the 

cutting edge is on the left side of the tools point. Facing from the center of a part to 

the outer edge cutting right to left requires a right hand facing tool. Left hand turning 

and facing tools cut from left to right. Cutting away from the headstock in a tuning 
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operation or from the outer edge to the center in a facing operation. The cutting edges 

on these tools are on the right side of the tools point. Sending a tool straight into a 

workpiece is called a plunge cut. This type of cut requires a tool that has the cutting 

edge squarer the nose of the tool. Here we are using high speed steel cut off blade 

and holder.  

The position of the cutting tool in the tool holder is very important. Tools 

should always be placed as far into the tool holder as possible to give the cutting 

edge adequate support and to reduce the possibility of the tool vibrating. In the case 

of a boring tool only the length needed to clear the hole should extend out beyond 

the tool holder. The height of the tool should be set to match the center of the lathe 

axis. A lathe center placed in the tailstock can be used as a gauge to set the height. 

On this tool holder shims and spacers are used to raise the tool. The tailstock is also 

used as a tool holder for drilling, reaming, countersinking and thread tapping 

operations on the lathe.  

Група 2 підгрупа 2.2 

Вправа 3 

Retrieved from: https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-

civil-engineering-podcast 

In addition to cross-sectional, angular and length tolerances, straightness of 

the material and the form section is important. Some of the parameters that determine 

straightness include camber, curve, bow and twist. Camber is the deviation of a side 

edge from a straight line, measured prior to roll forming. The maximum allowable 

camber is 3/8 of an inch in 10 feet or 9.5 millimeters in 3 meters. Excessive camber 

induces curve, bow and twists in the finished roll formed parts. Curve, which is also 

referred to as sweep, is the deviation from a straight line in the horizontal plane. It 

can be caused by proper horizontal roll alignment and uneven forming pressure in 

roll pairs. Curve can be held to plus or minus one eight of an inch in 10 feet or 3 

millimeters in 3 meters. Bow is the vertical plane deviation from a straight line can 

be cross or longitudinal bow. It is caused by uneven vertical gaps on symmetrical 

cross sections and uneven forming areas on asymmetrical sections. In general, bow 

https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
https://www.borntoengineer.com/engineering-podcasts-the-civil-engineering-podcast
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can be held to plus or minus 1/8 inch in 10 feet or 3 millimeters in 3 meters. Twist 

in a roll formed part resembles a corkscrew effect and often results from excessive 

forming pressure and asymmetrical profiles. Generally, twists can be held to less 

than 5 degrees in 10 feet or 3 meters.   

Вправа 4 

Retrieved from: http://theengineeringcommons.com/ 

Transcript: Why jobs like underwater welding are so dangerous? 

Delta P stands for differential pressure. Our discussion refers to situations 

where the pressures between two bodies of water are dramatically different.  

In a situation like this the bodies of water continuously seek to equalize 

themselves. In this example the body of water on the right wants to rush to the body 

of water on the left by means of the pipe between them. The pressure exerted on the 

valve stopping this water transfer can be enormous depending on the difference in 

the depths of the water and diameter of the pipe. If the difference between the depth 

of water is 50 feet and the diameter of the pipe is 10 inches the force of water exerted 

on the valve is nearly 1700 pounds. If the valve was suddenly opened and your arm 

was near it would be sucked into the hole instantly. Trying to remove your arm 

would be like trying to lift a car completely off the ground with one hand. You could 

only remove your arm if the pressures between the two bodies became nearly 

equalized but at the pressure of this example your body makes a perfect seal stopping 

the bodies of water from equalizing.  

The formula for calculating the force of water through a hole at a particular 

depth is: the area of the hole multiplied by the difference in water depth multiplied 

by the PSI per foot of water depth or in the situation just described the 10 inch hole 

equals 78 square inches times 50 feet of water depth times zero point four three two 

PSI per foot of fresh water depth equals one thousand six hundred eighty-five pounds 

of water pressure.  

If you are diving in salt water be sure to use zero point four four five PSI in 

your formula instead. You can’t see or feel a Delta P situation as you dive near it. It 

grabs you suddenly and it doesn’t let go until the pressure is equalized. As you watch 

http://theengineeringcommons.com/
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the following recreations of actual Delta P incidents ask yourself if you have on 

occasion ventured into situations without being thoroughly prepared.  

Група 2 підгрупа 2.3 

Вправа 5 

Retrieved from: https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-

engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/ 

Transcript: This is Brad Daniel with CNH industrial REMAN and I’m here 

today to dwell on the crankshaft polishing process.  

Once the crankshafts are ground to OEM specifications, they are then brought 

over here through a QPAC micro polisher. It is state-of-the art polishing system, it’s 

a multi-directional wet polisher and having got the crankshaft loaded into the 

machine the first thing I’m going to do is chamfer the oil holes to make sure to knock 

off any burrs.  

The next step is to take a wire brush, a nylon brush I have, and run it down 

each oil gallery to make sure they are clean and clear of debris. The following 

procedure is to be done on every crankshaft to make sure they are good and clean 

and clear. With the polishing arms locked in, we are ready to proceed.  

The polish tape, as you can see, is serrated on the edges and that allows it to 

roll up into the radius to ensure a good smooth finish on the radius. The crankshaft 

having been ground, there are microscopic burrs that are left on the journal from the 

crank grinding wheel. The first thing to de done now is to polish backwards and all 

the burrs are taken off and then the crankshaft will stop and come forward in the 

correct direction and it will give us our finish on the crankshaft. Once it has been 

polished, slide than back out of the way.  

The next thing we do is to check for size. We have calibrated master rings and 

we have state-of-the art precision measuring tools. This is a snap gauge, it’s digital 

readout. A lot of mom and pop shops or local machine shops will use micrometer to 

calipers and this eliviates the process as no guesswork is implied. You place it on 

your master ring like that, zero it out and snap it on your journal. Do the same thing 

on the mains. The final step in the process is to get our pocket served and measure 

https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
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for RA which is roughness average. It takes a measurement over a quarter-inch 

surface, hold it over there like that and it will give you a reading. If the reading is 

too high then we repolish it and measure again and do the whole step over again.  

Вправа 6 

Retrieved from: https://soundcloud.com/board-makers 

Transcript: Advance Manufacturing is a technology-driven precision 

machining facility specializing in high quality contract manufacturing. AS 9100 and 

ISO 9001 certified, our 15.000 square foot facility includes CNC milling cells, CNC 

turning cells, lathing and more. Advance Manufacturing offers state-of-the art 

equipment and is committed to applying the principles of lean manufacturing to 

improve plant flow and eliminate waste resulting in lower costs, higher quality and 

quicker turnaround in every job we perform.  

Advance offers a talented engineering department that can help with 

prototyping and reduce manufacturing costs by as much as 20 % by improving 

processes and assisting with material selection. Our website features an easy final 

upload where you can submit any final type of any size for bid or further consultation 

with part design. We work in a wide variety of industries including automotive, food 

processing, medical, aerospace and much more. Our climate-controlled quality 

center is equipped with the latest CMM equipment ensuring each part meets all 

quality standards before it leaves our plant. Advance offers a responsive support 

team and is dedicated to helping our customers improve profitability by guaranteeing 

better performance in every job. “A lot of times we get parts that we do not 

necessarily have a print for. Advance Manufacturing can take a part, a sample part, 

and make it whether we have a print or not with very high precision. We have very 

different varieties of machining capabilities that a lot of shops don’t. I can get parts 

from Advance Manufacturing at a good price and we never have to spend a lot of 

time checking over the parts – they usually are very good quality”. 

Chose Advance Manufacturing and learn why the South-East leading 

manufacturers rely on us for quality, competitive pricing and quicker turnaround.  

 

https://soundcloud.com/board-makers
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Група 2 підгрупа 2.4 

Вправа 7 

Retrieved from: http://www.engineerguy.com/ 

This video is about making gears like the ones I use in my screw advance box 

joint jig. But I also used exactly the same kind of gears for my wooden router lift. 

To have gears go at a right angle to each other you need bevel gears. But these gears 

are just flat gears and they work fairly well going at a right angle. You will need to 

create some sort of paper template for your gears. You can either create a paper 

template for the gears using an online gear template generator, or you can create the 

gear templates using much more sophisticated downloadable gear template 

generator program. In case you are using my screw advance box joint jig version 2 

plans, you can just go into the plans. Click where it says “templates”, scroll down to 

the right size gear that you want, click on that, then just print that out.  

The next step is to cut out the template that you have just printed and glue it 

onto a piece of plywood. You do nott need to use a lot of glue, in fact the less glue 

you use the better. Next we cut out the approximate shape of the circle around the 

gear template. Now we use an awl to punch a hole in the center of the template, as 

well as a hole between each pair of teeth. Those holes help to guide the drive point 

of the 5/16 inch brad point drill that we use to drill a hole around every pair of teeth 

around the gear.  

The next thing to do is to set the table of your handsaw to about a 5 degree 

angle. This gives the gear teeth a slight bevel, which makes them run much 

smoother. You do not stricly have to do that but the gears run a lot easier if you do. 

A really useful thing to do is to add a piece of wood or plywood and mount that so 

that your blade is actually running against it. That helps to cut down the amount of 

tear-out that you get on the bottom of your gear as you cut them out. With the 

handsaw table tilted to the right we can now cut out the left side of every tooth. That 

way the teeth will actually get a little bit narrow as they get towards the bottom. 

Next, we need to tilt the handsaw table to the left. Now. on a lot of handsaws, 

including mine, the table does not actually tilt to the left. So, I am putting a piece of 

http://www.engineerguy.com/
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wood underneath the piece of plywood. The following approach gives me about a 5 

degree left tilt. I can cut out the other half of the teeth.  

Having drilled the holes earlier, I do not have to fiddle around with cleaning 

up the bottom of the teeth because the hole has already taken care of that cut, with 

the table set back straight I am to give every tooth a bit of a trim. Due to having a 

piece of plywood against the blade, the gear does not have any tear-out on the 

bottom. Next, we drill a hole in the middle and get rid of the template by sanding it 

off on the belt sander. Let us mount that new gear on the box joint jig and see how 

it works. Sometimes they jam a little bit. If the gears end up binding, then you can 

tweak them by filing down the shape of the teeth. The next thing to do is to add a 

little block in place where the handle is to be placed.  

One of the things that I always do with my gears is to add a good coat of 

varnish. The varnish helps to bind the fibers of the teeth together so that to avoid 

cutting down on wear. For the handle I just use a piece of 5/8th inch dowel with a 

hole drilled through it. I use a screw with a smooth shank. To mount the knob on the 

gear, I put the screw all the way in then back it out to make sure that the knob has a 

little bit of play. I also want to make sure that it does not stick out the back. And now 

a final check to make sure that gear works. I am putting on the gear mount, tightening 

the other knob. It locks secure in place and this gear seems to be efficient.  

Вправа 8 

Retrieved from: http://www.civilfx.com/category/podcast/ 

Hi and welcome to Metal Supermarkets, the Convenience Stores for Metal. 

I'm Jason Jackson, Operations and Development Manager. Customer often ask us 

about the different types of steel and what type they should use for their projects. 

So, in this video blog series we will take an in-depth look at some of these common 

types of steel. At Metal Supermarkets we find it useful to group steel into four 

categories using the acronym C.A.S.T. This stands for Carbon Steel, Alloy Steel, 

Stainless Steel and Tool Steel. 

The American Iron and Steel Institute, or the AISI, categorizes steel into these 

four groups based on chemical composition. Within each category, there are many 

http://www.civilfx.com/category/podcast/
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different grades of steel that have varying physical, chemical and environmental 

properties. It is the amount of carbon and the additional alloys that determine the 

properties of each grade. Different types of steel can also be classified by a variety 

of different factors, such as composition, production method, finishing method, form 

or shape, de-oxidization process, microstructure, physical strength and heat 

treatment. 

To identify the properties of steel the steel industry uses two major numbering 

systems. The first was developed by the AISI and the second by the Society of 

Automotive Engineers, or SAE. Both systems use four digit number codes which 

identify the base carbon and alloy steels. If the first digit is a one, that indicates 

carbon steel. The next digit indicates the sub category based on particular underlying 

properties. For example, the 10 series indicates plain carbon steel containing 1% 

manganese maximum. The 11 series contains re-sulfurized carbon steel. The 

12 series is re-sulfurized and re-phosphorized carbon steel. And finally the 15 series 

contains non-re-sulfurized high manganese carbon steel. 

Remaining alloy steels under the SAE or AISI systems are classified as 

shown. Generally, but not always the second digit in the series indicates the 

concentration of the major element in percentiles. The last two digits indicate the 

carbon concentration to 0.01%. So, 4140 indicates a molybdenum alloy steel 

containing 1% of molybdenum and 0.40% of carbon. 

Hopefully this introduction has helped you get a better idea of the different 

types of steel available. Stay tuned for the next video in this series where we will 

look closer at the "C" in C.A.S.T. Carbon Steel. If you need steel for your next 

project Metal Supermarkets is the world's largest supplier of small-quantity metals 

carrying over 8,000 types, shapes and grades of metal, including various types of 

steel cut to size and ready fast. 

Вправа 9 

Transcript 1. Retrieved from: https://www.listennotes.com/podcasts/the-

structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/ 

https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
https://www.listennotes.com/podcasts/the-structural-engineering-channel-anthony-OLiKCAxSeYM/amp/
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Today we will show you how to create geometrically correct or involute gear 

wheels in blender that can be used in animation and 3D printing. But first, a bit of 

theory.  

A standard gear can be fully described with as few as two parameters: the 

number of teeth, usually denoted with the letter Z, and reference diameter, also 

known as pitch diameter, denoted with the letter D. The reference circle is the 

conceptual representation of a gear. Two mating gears are represented by two 

touching reference circles, shown here in black dashed lines. An important gear 

measurement, called pitch, is the circular distance between two adjacent teeth, is 

measured along the reference circle. Pitch is simply the circumference of the 

reference circle divided by the number of teeth. A more common gear measurement 

is called module which is pitch divided by P or, in other words, the reference 

diameter divided by the number of teeth. Module is more convenient than pitch 

because it is usually a rational number. For a system of two mating gears to function 

their modules must be equal to each other.  

The distance between the gear centers is simply the average of the reference 

diameters. Most real-life gears use teeth that are curved in a certain way. The sides 

of each tooth are segments of the so-called involute curve. The involute curve is 

fully defined with a single parameter - the diameter of the base circle from which it 

emanates. The involute curve is defined parametrically with a pair of simple 

mathematical equations. The remarkable feature of an involute curve based gear 

system is that it keeps the direction of pressure between mating teeth constant. This 

helps reduce vibration and noise and real life gear systems. The angle between the 

pressure vector and a normal to the line connecting the gear centers is called pressure 

angle. The pressure angle is usually 20 degrees.  

We have developed an online calculator that instantly generates the equations 

for the involute curve and other parameters based on the module and number of 

teeth. These equations can be plugged into 3D modeling software, such as blender 

as will be demonstrated shortly.  
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Let's outline the steps necessary to model a gear: choose a module and number 

of teeth. Using the online gear calculator, obtain the involute curve parameters and 

the angular tooth thickness. Using blenders XYZ math surface add-on create the 

curve. Duplicate the curve and create a mirror reflection relative to the x-axis. Rotate 

the bottom part relative to the center of the gear by the two thickness angle obtained 

from the calculator, connect the far ends of the two curves to form the tip of the 

tooth, duplicate the tooth and rotate it relative to the center of the gear by the angle, 

calculated as 360 divided by the number of teeth. Bridge the two teeth with the 

semicircular arc, duplicate the two teeth as many times as necessary until the entire 

gear outline is produced. Repeat these steps for the second gear. Offset the second 

gear by the distance calculated as the average of the two reference diameters… 

Transcript 2. Retrieved from: https:// www.borntoengineer.com/engineering-

podcasts-the-civil-engineering-podcast 

You will learn how to model involute gears instantly, using our brand-new 

online calculator. Using this calculator, you can model straight, helical and 

herringbone gears in a matter of minutes. The following video segment demonstrates 

the modelling of a pair of meshing helical gears in just 90 seconds, using this new 

online calculator.  

Let us look into this process step by step: delete the default cube, press seven 

on the numeric keypad to switch to the top view and five to switch to the orthographic 

mode. Select 3D cursor as the pivot point. We will be modeling two meshing gears 

with 13 and 27 teeth. First straight, then helical and then herringbone. Open a new 

window and select text editor for the window type, press the new button, go to the 

online calculator at …, enter 13 and 27 for the number of teeth for gears 1 and 2, 

leave the other boxes intact, press calculate, increase the profile shift value for gear 

one by small increments until the overlap warning goes away. Press control-C to copy 

the generated Python script to the clipboard. Back in blender paste it to the text editor 

window, press run script. The outlines of two perfectly meshing involute gears have 

been created instantly. We no longer need the script, so the text editor windows can 

be closed. Select the smaller gear, press tab to enter the edit mode and extrude 
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upwards by 10. Create ten loop cuts - those will be needed later when we turn the 

straight gear into a helical one. Select the top row of vertices, press shift S and select 

cursor to selected it. Add a circle with the same number of vertices as in the current 

selection, scale it up. Select the top row vertices, press W and select bridge edge 

loops, extrude the circle downwards by 10. 

Proceed with testing these gears for a compatibility, using blenders rigid body 

physics engine. The simulation may not run as smoothly as the first time, this can 

usually be fixed by applying subdivision to both gears. To turn the helical gears into 

herringbone gears, further steps are to be taken: remove the bottom faces, select the 

first gear, put the 3D cursor on it and create a mirror reflection of it by duplicating it 

pressing S, then Z, then minus one, then enter. Press remove doubles, then press 

control LAN to fix the normal same for the second gear. 

Now press the play button. Finally, let's demonstrate one last feature of the 

calculator - the extra tips vertex position. This feature is useful for creating smoothly 

shaded dear modules. Bring back the script window and press run script again, select 

one of the gear outlines, extrude upwards and apply the subdivision surface modifier. 

If you look at the gear from the top view you will see that the tooth tips are now 

rounded and the gear is no longer geometrically correct. Go back to the online 

calculator, this time enter 0.95 for the extra tip vertex position, press calculate, copy 

and paste the scripts to the text editor, delete all objects, press run script again. Note 

that there is now an extra vertex on each side. This extra vertex helps preserve the 

geometrical correctness of the gear when the subdivision surface modifier is 

applied… 

Вправа 10 

Retrieved from: https://player.fm/series/the-discovery-files-1285027 

Transcript. Consider the backbone of any engine build - the crankshaft is the 

crucial part that translates combustion into rotation.  

The first step of this process is the forging and machining. Once the forging 

has been set up for machining, the next few steps of the process take place on a multi 

access CNC machine. Oil holes are drilled, main and rod journals are roughed and 

https://player.fm/series/the-discovery-files-1285027
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counter weights are roughed. One of the first machining operations done to the semi 

is cutting the contoured wing on the counterweights. Lunati signature crankshafts 

use a special contoured wing to help reduce windage and rotating way. after the 

contoured wing is machined, it's time to move on to the next step.  

The crankshaft is put into a lathe and is now has a deep drilled and tapped 

thread machined into it. The thread ends up in the center of the first main, which 

helps to put the thread load where the increased material helps to really decrease the 

stress on the crank shafts now. Next, the crankshaft is moved to a large leg. Using a 

specialized gun drill, the operator gun drills the crankshaft. Gun drilling that 

crankshaft can help to remove excess weight which has the added benefit of reducing 

the overall weight of the engine. Each Lunati Signature Series crankshaft is 

completely detailed by hand.  

The contoured wing is also blended with the rest of the crankshaft to create 

smooth transitions which further reduce cranked windage and best utilize the wing 

design. In the next operation the crankshaft is placed into a crankshaft grinder to 

begin the precision machining processes. ensuring the snout is precisely centered, 

provides a solid reference point, from which the rest of the crankshaft grinding is 

driven. It is imperative that this is done correctly. Once the crankshaft is aligned in 

the machine the machinist then zeros the machine for accurate linear location. at this 

point the crankshaft snout surfaces and seal surface are ground.  

After the snout and seal surfaces are machined, the crankshaft grinder wheel 

is changed to a special wheel that is the exact finished width of each particular main 

journal. At this stage of the operation the crankshaft is held by the snout and the 

flexplate pilot step and is again checked for zero. This step is where grinding the 

crankshaft snout perfectly true becomes most important. each main is ground to a 

tolerance of Lesson four ten thousandths of an inch. The rod journals are ground 

next. the crankshaft is held by the snout and flex plate pilot flange again to ensure 

perfect straightness within the machine and the machine is precisely adjusted to 

achieve the most accurate stroke. These small details all add up to a single outcome: 

the Lunati Signature Series crankshaft that has an accurate stroke and very consistent 
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surface profile that is unparalleled in the industry. After the crankshaft grinding 

processes are complete, it's time to head to the cue pack polishing system. each 

ground surface is thoroughly polished to ensure the journal surfaces carry a 5 RA or 

less surface finish and is done prior to the nitride hardening process since it's much 

more difficult to polish a hardened part.  

The Lunati Signature Series crank shafts are now processed in an electro-pulse 

Nightrider, using an advanced pulse plasma nitriding process. nitriding heats the 

crankshaft in an environment where the air is completely removed, prior to being 

replaced by nitrogen and other gases during a highly controlled heating process to 

increase surface hardness and lubricity. 

The final detail for a Lunati signature crankshaft is to be precision balanced. 

Both weights are adjusted for each application and then mounted to the crankshaft. 

The crankshaft is then rotated in the balancing machine to find any imbalance. If any 

imbalance is found, Lunati craftsmen machine the crankshaft to remove it. Building 

a lunatic quality crankshaft is a long tedious process that involves multiple machines 

and expertise. It is painstaking work that requires dozens of precision measurements 

down to four thousandths of an inch that must be constantly checked and rechecked 

during the process. The Signature Series crank shafts are quality checked after 

machining to make sure that they meet exact specifications. Now that the crankshaft 

has been finished polished, it's time for the rigorous inspection process. Every last 

detail is checked during the inspection process as each crankshaft needs to be perfect 

before it goes into the box and earns the Lunati seal of approval. All of the steps 

used during the inspection, combined with the incredibly precise machining and high 

quality engineering result in a finally finished crankshaft that is incredibly strong, 

lightweight and able to handle immense power and is now a true Lunati Signature 

Series crankshaft. 
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ДОДАТОК Е 

Лексичний мінімум для навчання 

майбутніх інженерів механіків ПОММК 

1. pitch angle кут нахилу 

2. velocity швидкість 

3.  leverage система важелів 

4. assembly line лінія складальна 

5. mass production  масове виробництво 

6. batch production серійне виробництво 

7. one-off production одиничне виробництво 

8. chuck патрон 

9. injection moulding лиття під тиском 

10. plastic limit межа пластичності 

11. continuous flow production конвеєрне виробництво 

12. jig  оснастка 

13. machinable механічно оброблюваний 

14. product life span строк служби виробу 

15. hard machining обробка матеріалів високої твердості 

16. to clamp затискати 

17. thermal cutting термічне різання 

18. chain drive передача ланцюгова 

19. bulk material речовина в масі 

20. finishing operations чистова обробка 

21. slag шлак 

22. abrasive water-jet cutting 

process 

струменево-абразивне різання 

23. gantry system опорна конструкція 

24. punch press штампувальний прес 
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25. ball bearing підшипник кульковий 

26. cutting insert пластина різальна 

27. casting process лиття 

28. forming process процес формовки 

29. welding process зварювання 

30. lever press прес важільний 

31. sand casting лиття в пісчану форму 

32. mould cavity порожнина форми 

33. dog clutch  муфта кулачкова 

34. permanent mould casting кокільне лиття 

35. die casting лиття під тиском 

36. centrifugal casting відцентрове лиття 

37. drop forging кування під падаючим молотом 

38. billet сортова заготовка 

39. press forging кування на пресі 

40. upset forging штампування осадом 

41. wire drawing протягування дроту 

42. hydraulic vise лещата гідравлічні 

43. electric arc welding дугове зварювання 

44. resistance welding контактне зварювання 

45. soldering паяння 

46. brazing паяння високотемпературною лютою 

47. milling фрезерування 

48. grinding шліфування 

49. broaching розсвердлення отворів 

50. turning точіння 

51. drill head  свердлувальна (шпіндельна) бабка 
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52. tailstock бабка задня 

53. live tailstock бабка задня привідна 

54. milling spindle head бабка фрезерна шпиндельна 

55. headstock передня бабка 

56. probe  датчик дотику 

57. carbon steel вуглецева сталь 

58. alloy steel легована сталь 

59. stainless steel нержавіюча сталь 

60. proof stress напруження допустиме 

61. high-speed steel інструментальна сталь 

62. finishing method спосіб обробки 

63. involute gear wheels евольвентне зубчасте колесо 

64. universal grinding machine універсальний шліфувальний 

заточний верстат 

65. chuck jaw кулачок патрона 

66. grinding wheel шліфувальне колесо 

67. tool box різцетримач 

68. drill spindle свердлувальний шпиндель 

69. to feed подавати (заготовку) 

70. workpiece заготовка, деталь, що обробляється 

71. friction temperatures підвищення температури внаслідок 

тертя 

72. cutting operation процес різання 

73. to cut threads нарізати різьбу 

74. to mount встановлювати 

75. automatic production автоматизоване виробництво 

76. transportation phase етап транспортування (заготівки на 

місце обробки) 
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77. production-line robots роботи, які працюють на 

технологічних (виробничих) лініях 

78. automatic control systems системи автоматичного керування 

79. repetitively безперервно 

80. rigidity міцність 

81. cold forming холодне штампування 

82. forging press кувальний прес 

83. delicate accuracy надзвичайна точність 

84. mode of operation режим роботи 

85. auxiliary допоміжний 

86. furnace домна 

87. to melt плавити 

88. manganese марганець 

89. air feed pipe боров 

90. CNC machining обробка на верстаті з ЧПК 

91. CNC lathe верстат токарний з ЧПК 

92. crankshaft колінчатий вал 

93. counterbore зенківка циліндрична 

94. crane robot  робот крановий 

95. cutting accuracy  точність обробки різанням 

96. stock material сировина 

97. density  щільність 

98. nut гайка 

99. piece насадка 

100. cleet планка 

101. lever важиль 

102. flange фланець 

103. arm support bracket кронштейн 
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104. contact wheel шків 

105. half coupling напівмуфта 

106. bow серга 

107. spider поводок 

108. cast iron ливарний чавун 

109. mold ливарна форма 

110. annealing відпал 

111. tempering відпуск 

112. rotation axis вісь обертання 

113. drawing волочіння 

114. bush втулка 

115. reinforced detail деталь армована 

116. plug заглушка 

117. clearance зазор 

118. radial clearance зазор радіальний 

119. internal gearing зачеплення внутрішнє 

120. run-out of thread збіг різьби 

121. sound weld зварний шов 

122. metallic arc welding зварювання дугове металевим 

електродом 

123. resistance spot welding зварювання точкове 

124. multiflute drill зенкер 

125. hole-enlarging зенкерування 

126. bolted joint з’єднання болтове 

127. lap joint з’єднання внапусток 

128. riveted joint з’єднання заклепкове 

129. toothed joint з’єднання зубчасте 

130. edge joint з’єднання торцеве 
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131. coupler з’єднувач 

132. ingot зливок 

133. hardening зміцнення 

134. wear знос 

135. wear resistance зносостійкість 

136. gear tooth gauge зубомір 

137. classes of strength класи міцності 

138. classes of accuracy класи точності 

139. cap ковпачок 

140. housing кожух, корпус 

141. working drawing робоче креслення 

142. assembly drawing складальне креслення 

143. template лекало 

144. computer-aided manufacturing 

(CAM) 

автоматизована підготовка 

виробництва 

145. moulding unit агрегат формувальний 

146. workpiece locating базування заготовки 

147. feed shaft вал подачі 

148. camshaft вал розподільний 

149. roll-forging вальцювання 

150. CNC input введення даних до системи ЧПК 

151. vertical machining center 

(VMC) 

верстат вертикального компонування 

152. horizontal machining center 

(HMC) 

верстат горизонтального 

компонування 

153. gear cutting center верстат зубообробний 

154. horizontal turning center верстат токарний горизонтального 

компонування 

155. CNC turning center верстат токарний із ЧПК 
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156. milling and boring center  верстат фрезерно-розточувальний 

157. grinding center верстат шліфувальний 

158. broaching machine верстат протяжний 

159. boring machine верстат розточувальний 

160. drilling machine верстат свердлильний 

161. turret drilling machine верстат свердлильний револьверний 

162. production lathe верстат токарний (для 

великосерійного виробництва) 

163. chip removal видалення стружки 

164. turn thread виток різьби 

165. withstand overload витримувати перевантаження 

166. raw material  вихідний матеріал 

167. radial axis вісь радіальна 

168. vibration вібрація (коливання) 

169. shaft-collar втулка 

170. flexible assembly  гнучка складальна система 

171. system flexible manufacturing гнучке автоматизоване виробництво 

(ГАВ) 

172. modular head головка модульна (агрегатна) 

173. cutting head головка різальна 

174. chamfering head головка різцева для зняття фасок 

175. thread-cutting head головка різьбонарізна 

176. boring head головка розточувальна 

177. milling-drilling head головка фрезерносвердлильна 

178. measuring transducer датчик вимірювань 

179. angular position sensor датчик кутового положення 

180. linear velocity sensor датчик лінійної швидкості 

181. surface roughness sensor датчик шорсткості поверхні 
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182. combustion engine двигун внутрішнього згорання 

183. damping демпфування 

184. slotting довбання 

185. form tolerance допуск форми 

186. electron beam machining 

(EBM)  

електронно-променева обробка 

187. electric conductivity  електропровідність 

188. electrochemical machining 

(ECM) 

електрохімічна обробка 

189. hydraulic tank ємність бака гідросистеми 

190. fixture stiffness жорсткість верстатного пристрою 

191. direct coupled spindle з’єднання пряме до шпинделя 

192. integrated CAD/CAM software забезпечення програмне інтегроване 

для автоматизованого проектування 

та програмування 

193. gear clearance зазор у зубчастому з’єднанні 

194. solid carbide tool інструмент твердосплавний цільний 

195. cross-slide saddle каретка поперечного супорта 

196. number of threads кількість витків 

197. heat conduction  коефіцієнт теплопровідності 

198. friction coefficient коефіцієнт тертя 

199. spindle box unit коробка шпиндельна 

200. main cutting edge кромка різальна головна 
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ДОДАТОК Ж 

Результати передекспериментального зрізу в ЕГ-1 

Критерії 

оцінювання 
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1. Г-чук 9 7 6 5 5 6 5 43 0,43 

2. З-лій  15 11 10 9 9 10 10 74 0,74 

3. З-ній 8 7 6 5 4 5 7 42 0,42 

4. К-іль  8 8 7 4 5 6 8 46 0,46 

5. К-ина 16 10 12 10 10 9 10 77 0,77 

6. Л-тюк 12 10 9 8 6 7 8 60 0,6 

7. М-нко 16 8 10 9 8 10 9 70 0,7 

8. Н-сов 8 7 9 8 8 8 7 55 0,55 

9. П-лий 8 6 5 6 5 6 5 41 0,41 

10. С-кін  17 11 12 9 11 9 9 78 0,78 

11. С-ляр 8 8 9 6 6 7 6 50 0,5 

Середній бал 

за показником 

по групі  

11,36 8,45 8,64 7,18 7,00 7,55 7,64 57,82 0,58 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 
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Результати передекспериментального зрізу в ЕГ-2 

Критерії 

оцінювання 
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1. Гор-чук 8 5 6 3 4 5 5 36 0,36 

2. З-ба 17 11 10 11 8 10 9 76 0,76 

3. І-ук 7 5 5 4 4 5 4 34 0,34 

4. К-ець 15 10 9 8 10 7 7 66 0,66 

5. М-мів 15 10 11 8 9 8 8 69 0,69 

6. М-лов 6 5 4 3 6 6 5 35 0,35 

7. О-ков 17 10 9 9 11 9 9 74 0,74 

8. П-лко 13 11 9 10 10 8 8 69 0,69 

9. Р-ков 16 9 10 8 10 9 9 71 0,71 

10. Т-ець 14 9 9 11 10 8 9 70 0,7 

Середній бал 

за показником 

по групі 

12,8 8,5 8,2 7,5 8,2 7,5 7,3 60 0,6 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 

 

  



299 
 

Результати передекспериментального зрізу в ЕГ-3 

 

Критерії 

оцінювання 
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1 Д-ків 8 6 5 4 7 5 5 40 0,4 

2 Д-дзе 14 8 9 8 8 8 8 63 0,63 

3 Д-жко 11 6 6 5 6 5 6 45 0,45 

4 К-нко 12 9 10 8 8 7 6 60 0,6 

5 К-ий 17 11 12 11 9 8 9 77 0,77 

6 М-вич 15 9 11 9 11 9 8 72 0,72 

7 Н-чук 17 11 11 9 11 9 8 76 0,76 

8 П-ик 17 10 12 11 11 8 9 78 0,78 

9 П-ець 15 6 7 6 7 6 5 52 0,52 

10 С-нов 13 7 3 4 5 4 5 41 0,41 

11 С-ілі 17 8 9 10 8 9 8 69 0,69 

12 Т-ук  9 7 6 5 6 5 5 43 0,43 

13 Ш-гай 18 9 10 11 12 10 8 78 0,78 

Середній бал за 

показником по 

групі  

14,08 8,23 8,54 7,77 8,38 7,15 6,92 61,08 0,61 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 
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ДОДАТОК З 

 

Скриншоти результатів обрахунків F-критерію Фішера та t-критерію 

Стьюдента за допомогою Windows Form-додатку для перевірки гіпотези 

щодо однаковості рівня розвитку умінь ПОММК на початок проведення 

експерименту 

 

ЕГ1 та ЕГ3 

 
 

ЕГ2 та ЕГ3 

  



301 
 

ДОДАТОК И 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ-1 

 

Критерії 

оцінювання 
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1. Г-чук 13 10 8 8 12 9 9 69 0,69 

2. З-лій  16 13 14 13 12 10 10 88 0,88 

3. З-ній 13 9 9 9 12 8 8 68 0,68 

4. К-іль  17 8 8 7 12 9 8 69 0,69 

5. К-ина 18 13 14 14 13 9 8 89 0,89 

6. Л-тюк 17 10 9 9 11 8 8 72 0,72 

7. М-нко 17 13 13 11 12 9 9 84 0,84 

8. Н-сов 14 13 12 9 10 9 8 75 0,75 

9. П-лий 14 10 10 9 9 7 6 65 0,65 

10. С-кін  18 15 14 14 14 10 10 95 0,95 

11. С-ляр 15 11 10 9 9 8 8 70 0,7 

Середній бал 

за показником 

по групі  
15,64 11,36 11,00 10,18 11,45 8,73 8,36 76,73 0,77 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 

 

  



302 
 

Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ-2 

Критерії 

оцінювання 
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1. Гор-чук 14 10 9 9 12 7 8 69 0,69 

2. З-ба 19 14 14 14 14 10 10 95 0,95 

3. І-ук 12 8 8 8 12 7 7 62 0,62 

4. К-ець 15 13 11 12 11 8 9 79 0,79 

5. М-мів 17 14 14 13 12 9 9 88 0,88 

6. М-лов 15 10 9 9 11 8 8 70 0,7 

7. О-ков 18 13 13 13 13 9 10 89 0,89 

8. П-лко 17 13 13 14 12 9 9 87 0,87 

9. Р-ков 18 14 14 14 13 9 9 91 0,91 

10. Т-ець 18 13 13 13 12 9 10 88 0,88 

Середній бал 

за показником 

по групі 

16,3 12,2 11,8 11,9 12,2 8,5 8,9 81,8 0,82 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 
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Результати післяекспериментального зрізу в ЕГ-3 

 

Критерії 

оцінювання 
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1 Д-ків 13 12 9 9 12 8 7 70 0,7 

2 Д-дзе 18 14 14 13 12 9 9 89 0,89 

3 Д-жко 13 13 11 10 10 9 8 74 0,74 

4 К-нко 15 13 11 10 11 9 9 78 0,78 

5 К-ий 19 14 14 14 14 9 10 94 0,94 

6 М-вич 18 14 14 14 12 9 10 91 0,91 

7 Н-чук 16 13 12 14 13 9 10 87 0,87 

8 П-ик 19 15 14 14 14 10 10 96 0,96 

9 П-ець 18 13 13 10 12 8 9 83 0,83 

10 С-нов 17 12 11 10 10 8 7 75 0,75 

11 С-ілі 18 13 14 13 12 9 9 88 0,88 

12 Т-ук  17 13 12 13 11 8 7 81 0,81 

13 Ш-гай 19 15 14 14 14 10 10 96 0,96 

Середній бал за 

показником по 

групі  

16,92 13,38 12,54 12,15 12,08 8,85 8,85 84,77 0,85 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 

 

  



304 
 

ДОДАТОК К 

 

Скриншоти результатів обрахунків коефіцієнту кореляції та значення 

контрольної величини t за допомогою Windows Form-додатку для 

перевірки дієвості методики по кожній експериментальній групі 

 

ЕГ-2 

 

 
 

ЕГ-3 
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ДОДАТОК Л 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених МОН України 

1. Ващило, О.В. (2013). Особливості формування комунікативної 

компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей. 

Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Серія: Психолого-педагогічні науки, 5, 122-127. 

2. Ващило, О.В. (2014). Формування іншомовної професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів 

магістратури технічних спеціальностей. Молодь і ринок, 6 (113), 107-112. 

3. Ващило, О.В. (2015). Методичні принципи навчання іншомовного 

професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури 

машинобудівних факультетів. Вісник Дніпропетровського університету імені 

Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 1(9), 85-93. 

4. Ващило, О.В. (2015). Модель організації навчання монологічного 

мовлення майбутніх інженерів-механіків з використанням інфокомунікаційної 

технології підкастів. Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 131, 23-28. 

5. Ващило, О.В. (2015). Інформаційно-комунікаційні технології у 

навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2(10), 

261-269. 

6. Ващило, О.В. (2016). Принципи побудови підсистеми вправ у межах 

методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 

141, 33-36. 
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7. Ващило, О.В. (2017). Комплекс вправ для навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного 

мовлення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету 

імені Т.Г. Шевченка. Серія Педагогічні науки, 148, 33-39. 
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