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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 

у різних галузях промисловості. Працюючи на іноземних підприємствах, беручи 

участь у міжнародних галузевих практичних конференціях, науково-технічних 

виставках, програмах обміну кадрів, проходячи стажування за кордоном, 

інженери-механіки мають змогу набути безцінного професійного досвіду, 

підвищити кваліфікацію та продемонструвати власну компетентність. Важливим 

завданням технічного закладу вищої освіти (ЗВО) в сфері навчання іноземної мови 

(ІМ) є формування навичок і розвиток умінь професійно орієнтованого 

монологічного мовлення (ПОММ) у майбутніх інженерів-механіків. На вагомість 

навчання іншомовного ПОММ у своїх роботах вказують такі методисти, як 

Г. Базуркмен (H. Basurkmen), Д. Бельчер (D. Belcher), Л.В. Бондар, К. Гейтхаус 

(K. Gatehouse), А. Джонс (A. Johns), Н.Л. Драб, Т. Дудлі-Еванс (T. Dudley-Evans), 

С.Е. Кіржнер, М.В. Куімова, Л.В. Малетіна, Н.Р. Петранговська, Н.М. Романова, 

П.О. Сидоренко, В.В. Тарасенко, О.Б. Тарнопольський, І.А. Федорова. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України (2005), мінімально 

прийнятий рівень володіння ІМ для бакалаврів інженерних спеціальностей сягає 

рівня B2+. Кількість годин, яка виділяється на засвоєння ІМ студентами означених 

спеціальностей, у більшості ЗВО України, складає 2 години на тиждень, що 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. Недостатній рівень уваги у цих підручниках приділяється й 

розвитку умінь іншомовного ПОММ: спостерігається відсутність зразків 

висловлювань у монологічній формі, 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 розроблення для навчання 

майбутніх інженерів-механіків ПОММ нових методик, які в умовах обмеженої 

кількості навчальних годин сприяють підвищенню ефективності навчання за 

рахунок використання інноваційних технологій.  

Для професійної діяльності інженерів-механіків характерне активне 

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

вирішення нагальної проблеми професійного характеру. Тому в дисертаційному 

дослідженні розроблено методику навчання професійно орієнтованого 

монологу-міркування (ПОММК) з використанням технології подкастингу. 

Питанню використання технології подкастингу в навчальних цілях присвячено 

низку досліджень. Так, О.Ю. Малушко вважає перспективним формувати 

іншомовну аудитивну компетентність магістрантів лінгвістики за допомогою 

подкастів, П.В. Сисоєв пропонує розвивати уміння говоріння та аудіювання на 

їхній основі, І.О. Євстігнєєва використовує подкасти з метою розвитку 
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дискурсивних умінь студентів, Н.Г. Протазанова пропонує навчати монологічного 

мовлення студентів філологічних спеціальностей на основі сервісу подкастів. 

Зарубіжні автори П. Тревіс та Ф. Джозеф (P. Travis, F. Joseph) аналізують 

ефективність використання подкастів у розвитку іншомовних умінь усного 

мовлення, К. Квадор (K. Qaddour), пропонує формувати іншомовну комунікативну 

компетентність у писемному мовленні із залученням подкастів, Г. Кавалянські та 

Л. Анусі (G. Kavaliauskienė, L. Anusienė) 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 професійно орієнтованим 

монологічним мовленням, зокрема монологом-міркуванням; 

- необхідністю ефективного навчання професійно орієнтованого 

монологу-міркування в умовах недостатньої кількості аудиторних годин, що 

виділяються на освоєння іноземної мови у закладі вищої освіти технічного 

профілю, за рахунок використання сучасних технологій навчання, зокрема 

технології подкастингу; 

- недостатністю розроблення питання навчання професійно орієнтованого 

монологу-міркування майбутніх інженерів-механіків із використанням технології 

подкастингу, яке б сприяло підвищенню ефективності аудиторної та самостійної 

позааудиторної роботи студентів. 

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», затвердженої 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.). 

Мета дослідження полягає у розробленні науково обґрунтованої методики 

навчання англійського професійно орієнтованого монологу-міркування майбутніх 

інженерів-механіків та перевірці її ефективності в експериментальному навчанні. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) проаналізувати сучасний стан навчання англійського професійно 

орієнтованого монологічного мовлення в технічних закладах вищої освіти України 

з погляду української та зарубіжної лінгводидактики; 

2) визначити підходи, принципи та зміст навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування; 
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3) обґрунтувати критерії та здійснити добір навчального матеріалу для 

навчання фахівців у галузі знань «Механічна інженерія» англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування; 

4) розробити підсистему вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків 

професійно орієнтованого монологу-міркування із використанням технології 

подкастингу;  

5) створити модель навчання майбутніх інженерів-механіків професійно 

орієнтованого монологу-міркування; 

6) здійснити експериментальну перевірку ефективності методики та укласти 

методичні рекомендації щодо організації навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського професійно орієнтованого монологу-міркування. 

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 фахівців у 

галузі знань «Механічна інженерія» з використанням технології подкастингу. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що навчання майбутніх фахівців у 

галузі знань «Механічна інженерія» професійно орієнтованого 

монологу-міркування 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 доробку з проблеми 

дослідження, а також існуючої нормативної бази з навчання ІМ у технічних ЗВО 

України; емпіричні методи: педагогічне спостереження за процесом навчання, 

анкетування викладачів та студентів, експериментальне навчання на основі 

розробленої підсистеми вправ; проведення зрізів, обробка та аналіз отриманих 

даних; статистичні методи: опрацювання експериментальних даних методами 

математичної статистики (статистичний критерій φ* – кутове перетворення 

Фішера та t-критерій Стьюдента) з метою встановлення валідності експерименту.  

Наукові положення дисертаційного дослідження, які 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 
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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; 

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 вигляді ПОММК, запис, редагування та публікація на сервісі 

навчального подкаста. 
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше теоретично 

обґрунтовано і розроблено методику навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського професійно орієнтованого монологу-міркування з використанням 

технології подкастингу. У ході дослідження було удосконалено підходи до 

визначення: принципів навчання майбутніх інженерів-механіків англійського 

професійно орієнтованого монологу-міркування та шляхів їхньої реалізації; 

критеріїв добору навчального матеріалу; критеріїв оцінювання продукованих 

студентами професійно орієнтованих монологів-міркувань. Подальшого розвитку 

набула методика застосування технології подкастингу для навчання англійського 

професійно орієнтованого монологу-міркування. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні 

критеріїв добору навчальних матеріалів; доборі автентичних англомовних 

подкастів з ресурсів мережі Інтернет; розробленні підсистеми вправ з 

використанням технології подкастингу; з’ясуванні основних методичних 

можливостей сервісу подкастів; створенні авторського сервісу подкастів на 

навчальній платформі Canvas; розробці моделі навчання майбутніх фахівців у 

галузі знань «Механічна інженерія» англійського професійно орієнтованого 

монологу-міркування; укладанні методичних рекомендацій щодо впровадження у 

навчальний процес розробленої методики.  

Розроблену методику впроваджено в навчальний процес у Дніпровському 

державному технічному університеті (протокол № 8 від 06.09.2019 р.), 

Державному університеті «Житомирська політехніка» (протокол № 1 від 

30.01.2020 р.), Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного (протокол № 5 від 19.12.2019 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний 

аспекти» (м. Київ, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 28.02.2018 р.); «Мовна освіта та 

виклики глобалізації» (м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський 

колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 5.10.2018 р.); «Мови професійної комунікації: 

лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний 

аспекти» (м. Київ, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 25.04.2019 р.); «Science without 

boundaries development in 21st century – 2019» (м. Будапешт, Угорщина, 

31.08.2019 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

висвітлено в 14 статтях автора (з них 11 одноосібних статей та 1 стаття у 

співавторстві із З.М. Корнєвою у фахових виданнях України, 1 стаття у 

співавторстві із З.М. Корнєвою у виданні України, яке включене до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття у співавторстві із З.М. Корнєвою у виданні іноземних 

держав). Особистий внесок здобувача у публікації, які написано у співавторстві: у 

статті «Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського 

професійно орієнтованого монологічного мовлення» авторові належать 

визначення критеріїв добору англомовних автентичних подкастів, розроблення 
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системи вправ та моделі організації навчального процесу, доведення ефективності 

методики шляхом проведення методичного експерименту; у статті «Efficiency of 

teaching ESP monologue production to future mechanical engineers by podcasting» 

автором виділено основні компоненти методичного експерименту, описано 

розроблений комплекс вправ, окреслено завдання доекспериментального та 

післяекспериментального зрізів, охарактеризовано особливості організації сервісу 

подкастів в мережі Інтернет на навчальній платформі Canvas, викладено 

результати обробки отриманих даних методами математичної статистики; у статті 

«Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського 

професійно орієнтованого монологу-міркування» автором визначено переваги та 

методичні можливості використання технології подкастингу для навчання ІМ, 

проаналізовано популярні сервіси подкастів. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотацій, 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, із них 64 – іноземними мовами. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано об’єкт, 

предмет, мету дослідження та його завдання, наукову новизну і практичну 

значущість отриманих результатів, сформульовано наукові положення, що 

виносяться на захист, представлено інформацію про апробацію результатів 

дослідження, кількість публікацій та структуру дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні засади навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого 

монологу-міркування» описано сучасний стан навчання англійського ПОММ в 

технічних ЗВО України та обґрунтовано вибір функціонального типу монологу для 

навчання майбутніх інженерів-механіків англійського ПОММ; визначено підходи 

(комунікативно-діяльнісний і професійно орієнтований), конкретизовано 

принципи (у межах кожного з підходів) та розглянуто шляхи їхньої реалізації; 

охарактеризовано дидактичні та методичні можливості сервісу подкастів; описано 

авторський сервіс подкастів, створений на навчальній платформі Canvas. 

Методика навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК базується на 

комунікативно-діяльнісному та професійно орієнтованому підходах до навчання. 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. У контексті 

професійно орієнтованого підходу навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК організовуємо відповідно до принципів інтеграції зі спеціальними 

дисциплінами, тематичності, ситуативної організації навчання.  

До шляхів реалізації визначених принципів відносимо: використання 

технології подкастингу, завдань проблемного характеру, інтерактивних методів 

навчання; визначення комунікативних ситуацій професійного спілкування; аналіз 

фахових дисциплін; визначення тематичного змісту навчання. Ключовим засобом, 
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який забезпечує реалізацію висунутих методичних принципів навчання майбутніх 

інженерів-механіків англійського ПОММК, є сервіс подкастів – різновид 

Інтернет-технології Веб 2.0, який дозволяє прослуховувати та переглядати 

розміщені на ньому подкасти (за П.В. Сисоєвим). 

До основних дидактичних можливостей сервісу подкастів у 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; 

забезпечення інтерактивності процесу навчання; актуальність інформаційного 

матеріалу. До ключових методичних можливостей сервісу належать: створення без 

спеціальних знань програмування на сервісі подкастів особистої сторінки 

користувача; публікації на сервісі власних подкастів користувачів; перегляду та 

коментування подкастів, створених та опублікованих на сервісі іншими 

учасниками навчального процесу. 

Проведено аналіз найбільш популярних сервісів подкастів, таких як Podcast 

people, Podomatic, PodBean, з метою встановлення їх придатності для здійснення 

навчання ПОММК, виявлено 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. У зв’язку з цим 

організовано власний сервіс подкастів на навчальній платформі Canvas, на якому 

розміщено вправи для розвитку вмінь ПОММК. 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 власне навчальне 

середовище, сприяти інтеракції між викладачем та студентом завдяки інтегрованій 

функції сповіщення, синхронізації аккаунта Canvas із іншими аккаунтами у 

соціальних мережах (Facebook, Twitter), що надає можливість миттєвого обміну 

власними подкастами користувача. 

У другому розділі – «Методика навчання англійського професійно 

орієнтованого монологу-міркування майбутніх інженерів-механіків із 

використанням технології подкастингу» обґрунтовано критерії добору подкастів 

та здійснено їх добір; визначено мовленнєві навички та уміння ПОММК, здійснено 

їхню організацію в п’ять груп з урахуванням зростання рівня складності; 

розроблено підсистему вправ з навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК; 

представлено модель організації навчання; описано особливості організації роботи 

студентів з використанням сервісу подкастів, організованому на навчальній 

платформі Canvas.  

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. Добираючи подкасти, послуговуємося 

критеріями професійної спрямованості, відповідності програмним вимогам щодо 

рівня володіння ІМ, тематичності, зразковості, автентичності, рівноцінності аудіо- 
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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. Із усього масиву проаналізованих автентичних подкастів нами 

було обрано 200 подкастів. 

Розроблено підсистему вправ для навчання майбутніх інженерів-механіків 

ПОММК із використанням технології подкастингу, яка містить три групи вправ, 

кожна з яких складається із певних підгруп, 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 подкаста; вправи на 

часткове та детальне відтворення змісту 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 містить дві підгрупи: 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. Підсистему вправ подано в Таблиці 1. 

Таблиця 1 

Підсистема вправ для навчання ПОММК  

з використанням технології подкастингу 

Е
т
а
п

и
 

Групи вправ Типи вправ 
Види вправ 

 

Р
ец

еп
т
и

в
н

и
й

 

Вправи на вдосконалення 

лексичних навичок. 

Рецептивні, 

некомунікативні, 

з частковим 

керуванням, 

з опорами, 

індивідуальні, 

парні, групові. 

Здогадка значення терміноодиниці у 

контексті, підбір дефініції, вибір варіанту, 

групування, відповіді на запитання, 

пояснення значення термінологічної 

одиниці. 

Вправи на вдосконалення 

граматичних навичок. 

Аналіз граматичного явища в контексті, 

віднайдення прикладів використання явища у 

тексті подкасту, відповіді на запитання, 

трансформація, складання власних 

прикладів. 
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   Продовження Таблиці 1 

Р
ец

еп
т
и

в
н

о
-р

еп
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Вправи на розвиток умінь 

коректної композиційної 

побудови висловлювання. 

Рецептивно- 

репродуктивні, 

умовно- 

комунікативні, 

з частковим 

керуванням, з 

опорами, 

індивідуальні, 

парні, групові. 

Сприймання зразка монологу-міркування, 

аналіз його структурних компонентів та 

засобів когезії. 

Вправи на смисловий аналіз 

сприйнятого подкаста. 

Підтвердження або спростування тверджень, 

доповнення тверджень, розміщення 

інформаційних блоків у логічній 

послідовності, відповіді на запитання. 

Вправи на стислу та 

детальну передачу змісту 

сприйнятого подкаста. 

 

 

Заповнення матриці, діаграми тощо, фіксація 

основної інформації у вигляді ключових 

слів/словосполучень, антиципація, усне 

репродукування основних частин 

прослуханого тексту, відповіді на запитання, 

стисле та детальне відтворення змісту 

сприйнятого подкаста. 

Р
ец

еп
т
и

в
н

о
-р

еп
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Вправи на продукування 

ПОММК на основі 

критичного аналізу 

одержаної з подкаста 

інформації: вираження, 

аргументація 

згоди/незгоди, виявлення 

переваг і недоліків, 

вираження впевненості, 

припущення; оцінювання 

актуальності, новизни,  

перспектив. 

Рецептивно- 

продуктивні, 

умовно- 

комунікативні, 

з мінімальним 

керуванням, 

з опорами, 

індивідуальні. 

Сприймання розміщеного викладачем на 

сервісі подкастів зразків ПОММК. 

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, оцінка новизни, актуальності, цінності 

почутої інформації, оцінка глибини 

висвітлення наукової проблеми. 

Запис власного ПОММК у вигляді 

навчального подкаста за допомогою програм 

аудіозапису та розміщення його на сервісі 

подкастів. 

П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Вправи на знаходження, 

аналіз, письмову фіксацію 

інформації в процесі 

пошуку вирішення наявної 

проблеми, представлення 

результатів вирішення 

проблеми у вигляді 

ПОММК у заданій ситуації 

професійної діяльності з 

подальшим обговоренням у 

робочих групах. 

Продуктивні,  

комунікативні,  

з мінімальним 

керуванням, 

з опорами, 

групові. 

 

Знаходження вирішення проблеми, 

спираючись на додаткову інформацію та 

знання з фахових дисциплін, підготовка 

ПОММК з елементами характеристики, 

опису, аргументації, вираження власної 

точки зору, переконання у відповідності з 

проблемним завданням; представлення 

результатів вирішення проблемного 

завдання у вигляді ПОММК в ситуації 

професійної діяльності; обговорення 

продукованих студентами ПОММК у 

робочих групах за результатами вирішення 

проблеми. 
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П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

и
й

 

Вправи на самостійне 

створення ПОММК за 

результатами 

індивідуального вирішення 

проблемного завдання з 

подальшим його 

розміщенням на сервісі 

подкастів. 

Продуктивні,  

комунікативні,  

з мінімальним 

керуванням, 

з опорами, 

індивідуальні. 

Самостійний пошук, аналіз інформації для 

вирішення проблемного завдання; 

знаходження вирішення проблеми, 

створення програми ПОММК за 

необхідності; представлення результатів 

вирішення проблеми у вигляді ПОММК з 

усіма необхідними елементами; запис за 

допомогою програм аудіозапису та 

розміщення його на сервісі подкастів. 

Наведемо приклади вправ, що входять до запропонованої підсистеми вправ.  

Вправа 1 (рецептивний етап; група 1 підгрупа 1.1). 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. 

Спосіб виконання: індивідуально. Спосіб контролю: самоконтроль, контроль з 

боку викладача. Завдання: Listen to the podcast on Thermal and Abrasive Waterjet 

Cutting and substitute words in bold for their synonyms from the box.  

tedious          fasten            neighbouring            deviations               jointed                                

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. 

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. 

Вправа 2 (рецептивно-репродуктивний етап; група 2 підгрупа 2.1). 

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. Спосіб виконання: індивідуально. 

Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку викладача. Завдання: 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 
  

  

Вправа 3 (рецептивно-репродуктивний етап; група 2 підгрупа 2.2). 

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 

   Продовження Таблиці 1 
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створеними опорами. Спосіб виконання: у парах. Спосіб контролю: 

взаємоконтроль, контроль з боку викладача. Завдання: 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.  

            

                      A                                       B                                  C                                D 

Вправа 4 (рецептивно-репродуктивний етап; група 2 підгрупа 2.4). 

Мета: розвиток уміння продукувати зв’язний ПОММК на основі логічних 

умовиводів, критичного аналізу одержаної з подкаста інформації. Тип: 

рецептивно-продуктивна умовно-комунікативна з природними та спеціально 

створеними опорами. Спосіб виконання: індивідуально. Спосіб контролю: 

самоконтроль, контроль з боку викладача. Завдання: 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.  

Вправа 5 (продуктивний етап; група вправ 3, підгрупа 3.1). Мета: 

розвиток уміння представляти результати вирішення проблемного завдання у 

вигляді аргументованого монологічного висловлювання; обговорювати в межах 

робочої групи наявні ідеї. Тип: продуктивна комунікативна з природними опорами. 

Спосіб виконання: групова. Спосіб контролю: взаємоконтроль, контроль з боку 

викладача. Завдання: 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. 1), 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. 1. Креслення деталі «насадка» 

Вправа 6 (продуктивний етап; група вправ 3, підгрупа 3.2). Мета: 

розвиток уміння продукувати ПОММК, в якому представляється обґрунтоване, 

логічне розв’язання професійної задачі; уміння запису, редагування та публікації 

http://wooordhunt.ru/word/surface
http://wooordhunt.ru/word/treatment
http://wooordhunt.ru/word/surface
http://wooordhunt.ru/word/treatment
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на сервісі остаточного варіанту власного англійського ПОММК. Тип: продуктивна 

комунікативна з природними опорами. Спосіб виконання: індивідуально. Спосіб 

контролю: самоконтроль, контроль з боку викладача. Завдання: In the framework of 

the development of the manufacturing process of the arm support bracket (Fig. 2), 

describe the service purpose and operating conditions of the part at the site. To do this: 

 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; 

 consider the manufacturing specifications and the material type; 

 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. Креслення деталі «кронштейн» 

Розроблено модель навчання майбутніх інженерів-механіків ПОММК, 

основними структурними компонентами якої є: мета та засоби навчання; суб’єкт 

навчання; рік підготовки та навчальна дисципліна в межах якої реалізується 

запропонована модель; етапність навчального процесу; тематика змістового 

модуля у межах якого проводиться навчання; розподіл навчальних годин 

відповідно до тем та етапів навчання, а також оцінювання успішності студентів. 

Реалізація запропонованої моделі здійснюється на трьох етапах навчання ПОММК: 

рецептивному, рецептивно-репродуктивному та продуктивному. Розподіл 

навчальних годин здійснено 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 третьому розділі – «Експериментальна перевірка методики навчання 

майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого 

монологу-міркування з використанням технології подкастингу» описано 

процедуру організації і проведення методичного експерименту; викладено 

результати експериментальної перевірки ефективності запропонованої методики 

навчання; підтверджено висунуту гіпотезу дослідження; подано методичні 

рекомендації щодо впровадження розробленої методики у навчальний процес.  

Методичний експеримент відбувся на базі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

у вересні-грудні 2018-2019 навчального року, було залучено три експериментальні 

групи (ЕГ), загальною кількістю 34 студенти 4 курсу механіко-машинобудівного 

інституту, які навчалися за спеціальностями 131 «Прикладна механіка» та 

133 «Галузеве машинобудування». 
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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 навчальних 

матеріалів, яка передбачає залучення технології подкастингу.  

До неварійованих умов експериментального навчання відносимо: 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 та І.А. Федорової, 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, в ЕГ-2 – 

частка вправ на стислу передачу змісту подкаста дорівнює частці вправ на детальну 

передачу змісту подкаста, в ЕГ-3 – частка вправ на детальну передачу змісту 

подкаста є вдвічі більшою за частку вправ на стислу передачу змісту подкаста.  

Експериментальне навчання, загальною тривалістю 28 годин, 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. Зведені результати 

перед- та післяекспериментального зрізів наведено у Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Середньостатистичні результати перед- та післяекспериментального зрізів  

в ЕГ-1, ЕГ-2, ЕГ-3 

 

Експериментальна 

група  

 

Показники за критеріями оцінювання ПОММК, в балах 
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ЕГ-1 

Після ЕЗ 
15,64 11,36 11,00 10,18 11,45 8,73 8,36 76,73 0,77 

ЕГ-1 

Перед ЕЗ 
11,36 8,45 8,64 7,18 7,00 7,55 7,64 57,82 0,58 

Приріст 4,28 2,91 2,36 3 4,45 1,18 0,72 18,91 0,19 

ЕГ-2 

Після ЕЗ 
16,3 12,2 11,8 11,9 12,2 8,5 8,9 81,8 0,82 
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   Продовження Таблиці 2 
ЕГ-2 

Перед ЕЗ 12,8 8,5 8,2 7,5 8,2 7,5 7,3 60 0,6 

Приріст 3,5 3,7 3,6 4,4 4 1 1,6 21,8 0,22 

ЕГ-3 

Після ЕЗ 
16,92 13,38 12,54 12,15 12,08 8,85 8,85 84,77 0,85 

ЕГ-3 

Перед ЕЗ 
14,08 8,23 8,54 7,77 8,38 7,15 6,92 61,08 0,61 

Приріст 2,84 5,15 4 4,38 3,7 1,7 1,93 23,69 0,24 

Максимальна 

кількість балів 
20 15 15 15 15 10 10 100 1 

У таблиці застосовано умовне скорочення: 

ЕЗ – експериментальний зріз. 

Для перевірки дієвості методики навчання ПОММК із використанням 

технології подкастингу в цілому було використано статистичний критерій φ* – 

кутове перетворення Фішера, для встановлення ефективності навчання в кожній 

ЕГ – t-критерій Стьюдента для залежних вибірок, для виявлення найбільш 

ефективного варіанту методики – критерій φ* Фішера. 

Статистична обробка даних підтвердила ефективність розробленої методики 

в цілому, встановила дієвість методики у всіх ЕГ, довела найбільшу ефективність 

варіанту методики, який застосовувався у ЕГ-3. 

ВИСНОВКИ 

1. Виявлено, що питання підготовки нового покоління інженерів-механіків, 

які демонструють високий рівень розвитку вмінь професійно орієнтованого 

монологу-міркування, 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 професійно 

орієнтованого монологу-міркування (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 навичок та розвиток умінь професійно орієнтованого 

монологу-міркування. 

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 
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ґрунтовного навчання. Саме тому здійснюємо навчання майбутніх 

інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування на основі 

аудіювання (з використанням технології подкастингу) на четвертому курсі, коли 

студенти демонструють сформованість іншомовної аудитивної компетентності на 

досить високому рівні. 

4. До основних дидактичних можливостей сервісу подкастів відносимо: 

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 

новими аудіо- та відеозаписами. До основних методичних можливостей сервісу 

належать: створення без спеціальних знань програмування особистої сторінки 

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. 

5. Проаналізовано популярні сервіси подкастів (Podcast people, Podomatic, 

PodBean) з метою виявлення придатності для здійснення навчання майбутніх 

інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування. Виявлено 

низку суттєвих недоліків, 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 вікі-сторінок, інструментів оцінювання, аналітики успішності процесу 

навчання тощо. 

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 професійно орієнтованого монологу-міркування.  

7. Визначено навички та уміння, які формуються та розвиваються в процесі 

навчання майбутніх інженерів-механіків професійно орієнтованого 

монологу-міркування, та здійснено їхню організацію в групи з урахуванням 

зростання рівня складності. Розроблено підсистему вправ із навчання майбутніх 

інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування, яка містить 

три групи вправ, та реалізується на певному етапі навчання (рецептивному, 

рецептивно-репродуктивному, продуктивному).  

8. Розроблено модель навчання майбутніх інженерів-механіків професійно 

орієнтованого монологу-міркування, серед структурних компонентів якої: мета та 

засоби навчання; суб’єкт навчання; рік підготовки та навчальна дисципліна у 

межах якої реалізується запропонована модель; етапність організації навчального 

процесу; тематика змістового модуля; розподіл навчальних годин, оцінювання 

успішності студентів. Розглянуто особливості організації навчального процесу на 

етапах навчання. У процесі роботи з сервісом подкастів студенти слухають 

розміщені викладачем подкасти та виконують завдання до них; створюють, 

редагують та публікують на сервісі власні монологи-міркування.  
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9. Доведено ефективність запропонованої методики навчання майбутніх 

інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування із 

використанням технології подкастингу шляхом проведення методичного 

експерименту.  

10. Укладено методичні рекомендації з втілення розробленої методики у 

навчальний процес, які передбачають урахування особливостей проведення 

підготовчої роботи за методикою, власне процесу навчання професійно 

орієнтованого монологу-міркування майбутніх інженерів-механіків, а також 

оцінювання результатів роботи студентів за окресленою методикою. 
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АНОТАЦІЯ 

Ващило О.В. Методика навчання майбутніх інженерів-механіків 

англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (германські мови)». – 

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.  

У дисертації обґрунтовано доцільність розроблення методики навчання 

майбутніх інженерів-механіків професійно орієнтованого монологу-міркування, 

визначено підходи до навчання (комунікативно-діяльнісний та професійно 

орієнтований підходи), окреслено методичні принципи навчання та розглянуто 

шляхи їхньої реалізації, охарактеризовано дидактичні та методичні можливості 

сервісу подкастів; створено авторський сервіс подкастів на навчальній платформі 

Canvas; визначено критерії відбору англомовних автентичних подкастів та 

здійснено їх добір; визначено навички та уміння професійно орієнтованого 

монологу-міркування; розроблено підсистему вправ із використанням технології 

подкастингу; створено модель навчання майбутніх інженерів-механіків 

професійно орієнтованого монологу-міркування; у межах моделі розглянуто 

особливості організації навчального процесу на етапах навчання; 

експериментальним шляхом доведено ефективність методики навчання; укладено 

методичні рекомендації з втілення розробленої методики у навчальний процес. 

Ключові слова: професійно орієнтоване монологічне мовлення, професійно 

орієнтований монолог-міркування, інженер-механік, технологія подкастингу, 

автентичний подкаст, сервіс подкастів, принципи навчання, критерії добору 

подкастів, підсистема вправ. 

АННОТАЦИЯ 

Ващило О.В. Методика обучения будущих инженеров-механиков 

английской профессионально ориентированной монологической речи. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 «Теория и методика обучения (германские языки)». – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена решению проблемы повышения эффективности 

обучения будущих инженеров-механиков английской профессионально 
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ориентированной монологической речи с использованием технологии 

подкастинга.  

В диссертации обоснована целесообразность разработки методики обучения 

будущих инженеров-механиков профессионально ориентированному 

монологу-размышлению, определены подходы к обучению 

(коммуникативно-деятельностный и профессионально ориентированный 

подходы), обозначены методические принципы обучения и рассмотрены способы 

их реализации, охарактеризованы дидактические и методические возможности 

сервиса подкастов; создан авторский сервис подкастов на учебной платформе 

Canvas; определены критерии отбора англоязычных аутентичных подкастов, 

осуществлен их отбор; выделены навыки и умения, разработана подсистема 

упражнений с использованием технологии подкастинга; создана модель обучения 

будущих инженеров-механиков монологу-размышлению; в рамках модели 

рассмотрены особенности организации учебного процесса на этапах обучения; 

экспериментальным путем доказана эффективность методики обучения; 

предложены методические рекомендации по внедрению разработанной методики в 

учебный процесс.  

Ключевые слова: профессионально ориентированная монологическая речь, 

профессионально ориентированный монолог-размышление, инженер-механик, 

технология подкастинга, аутентичный подкаст, сервис подкастов, принципы 

обучения, критерии отбора подкастов, подсистема упражнений. 

ABSTRACT 

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

students majoring in mechanical engineering. – Manuscript. 

A thesis presented for a Candidate Degree in Pedagogical Studies. Research 

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

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv 2020. 

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

monologue production teaching to future mechanical engineers by means of podcasting 

technology. 

The current state of teaching English monologue production at higher technical 

education establishments in Ukraine has been analyzed. The necessity of developing a 

new methodology of teaching English 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. 

The approaches to teaching English 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 
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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 4
th
 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. 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.  

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 set of tasks aiming at teaching 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. 

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 efficiency of the methodology devised. With a view of implementing the devised 

methodology into the educational process, the methodological recommendations have 

been compiled.  

Key words: English monologue production, monologue (expressing reflection) 

production, mechanical engineer, podcasting technology, authentic podcast, podcasting 

terminal, principles of education, podcasts selection criteria, set of tasks. 


