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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Україна сьогодні активно бере участь у наукових дискусіях щодо проблем 

об’єднаного освітнього простору в Європі. Університети України впевнено беруться 

за розв’язання проблем підготовки освічених фахівців-науковців із різних галузей 

знань, здатних до обміну науковими здобутками та фаховими знаннями із 

зарубіжними колегами, до інформування їх про власні досягнення, популяризації 

світових відкриттів і залучення їх до прогресивного вітчизняного простору. 

Реалізація цих цілей можлива за умови вільного володіння іноземною мовою у 

фаховому та науковому контекстах. Англомовний освітній простір – один із 

найдинамічніших за темпами розвитку, розширенням меж і кордонів, за 

цивілізаційним потенціалом. Тому вдосконалення навчання англійської мови в 

університеті, створення ефективної сучасної лінгводидактичної моделі є такою ж 

амбітною метою для викладачів і студентів, як і для всієї держави. Для участі в 

наукових програмах викладачі й студенти повинні ставити собі за мету в стислі 

терміни забезпечити успішність оволодіння англійською мовою на рівні, що 

відповідає потребам фаху студента.  

Визначення стратегічних цілей навчання у вищій школі зумовлює вибір 

наукового підходу. Структура ключових компетентностей, задекларована в 

рекомендаціях Ради Європи, містить основні орієнтири формування професійних 

характеристик мовної особистості фахівців-математиків. Серед них – 

компетентності мовного спілкування рідною й іноземною мовами, а також 

математична (Mathematical), цифрова (Digital), або інформаційна, комунікативна 

компетентність. Зрозуміло, що ці компетентності мають особливий статус в 

лінгводидактиці університетів природничого й математичного спрямування, 

зокрема для спеціальностей, пов’язаних із інформатикою, кібернетикою, 

математикою.  

Студенти математичних спеціальностей (СМС) («Математика», «Статистика», 

«Прикладна математика», «Інформаційні технології», «Інженерія програмного 

забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна 

інженерія», «Системний аналіз», «Кібернетика») – особливий контингент навчання 

англійської мови, тому що перебувають в умовах скорочення аудиторного часу, 

інтенсифікації курсів, обмеження кола розмовних тем, вужчого вибору форм 

аудиторної роботи порівняно зі студентами лінгвістичних спеціальностей. Тому 

вдосконалення їхнього професійно орієнтованого мовлення – неодмінна вимога 

часу, а розроблення якісних методик, вибір необхідних засобів і форм навчання – 

виклик для сучасного викладача. 

Методичне забезпечення навчання англійської мови майбутніх математиків 

обумовлюється впливом багатьох чинників: соціальне замовлення, розвиток 

наукових технологій, мотивація студентів, педагогічні умови навчального процесу, 

домінуючі лінгвістичні теорії та дидактичні підходи. Внаслідок такого впливу в 

сучасних методиках відчутні тенденції до запровадження нових форм самостійного 

особистісно орієнтованого опанування мовою, алгоритмізованого рівневого 

навчання, оволодіння мовою в комунікативній ситуації, інтенсивного навчання. 
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Теоретичні узагальнення й практичний досвід наших і зарубіжних колег, висновки 

науковців-лінгводидактів змушують шукати відповідь на питання про ефективні 

засоби усунення зазначених проблем. Ми вважаємо, що такими засобами є 

застосування доцільних методів і організаційних форм навчання, серед яких метод 

проектів, метод вправляння, Веб-квест. 

Саме тому теоретичну основу нашого дослідження складають наукові праці, 

присвячені компетентнісному й комунікативному підходам до навчання іноземних 

мов у ВНЗ (В. І. Байденко, І. А. Зимня, О. Б. Назаренко, A. B. Хуторськой, Г. Атвел 

(G. Attwell), М. Боекаертс (M. Boekaerts), Дж. Гуді (J. Goody), Р. Уайт (R. White), 

У. Гутмахер (W. Hutmacher); навчанню професійно орієнтованого англомовного 

мовлення (Т. М. Балихіна, Л. А. Баранова, І. А. Зимня, Н. Ю. Кабанова, 

О. С. Конотоп, Г. В. Кравчук, Л. О. Максименко, К. І. Мотіна, П. І. Образцов, 

Т. В. Самосенкова, С. Тейлор (S. Taylor), Т. Гатчинсон (Т. Hutchinson), Л. Гофман 

(L. Hoffmann); методам вправляння (І. А. Борзова, Е. В. Васильєва, О. А. Колмакова, 

Р. Ю. Мартинова, Т. Н. Рибіна, В. П. Свиридюк, K. M. Бейлі (K. M. Bailey), 

У. Гаусерман (U. Haussermann) та проектів (М. Ю. Бухаркіна, М. В. Моїсеєв, 

О. А. Побокова, Є. С. Полат, Д. Л. Фрід-Бут (D. L. Fried-Booth), С. Гейнс (S. Haines), 

Т. Гатчинсон (T. Hutchinson), а також Веб-квесту як форми організації навчання 

(Я. С. Биховський, Г. В. Воробйов, О. Л. Гапеєва, Я. О. Дьячкова, О. В. Толмачова, 

П. В. Сисоєв, Г. Л. Шаматонова, Л. М. Яценко, Б. Додж (B. Dodge), Т. Марч 

(T. March). 

Отже, потреба формування компетентності мовця і фахівця з математики в 

університеті, залучення методів, які б сприяли швидкому і якісному розвитку 

англомовного професійно орієнтованого мовлення, необхідність усунення перепон 

для вільного монологічного мовлення студентів у жанрах наукового повідомлення, 

доповіді, презентації результатів фахової і наукової діяльності та сприйняття і 

осмислення досвіду колег, залучення новітніх організаційних форматів навчання в 

Інтернет-просторі, використання одвічної зацікавленості студентів у перевірці 

власних пошукових можливостей, їхнього потягу до розв’язання проблемних 

завдань, квестів, розгадок числових і природничих таємниць зумовлюють 

актуальність дисертаційного дослідження та вибір теми. 

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

дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 044-01 від 01.01.2011 року). Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол №3від 27.10.2015 року) та узгоджено 

в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН 

України (протокол №8 від 15.12.2015 року). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні засад навчання 

СМС, розробці та апробації методики навчання англомовного усного монологічного 

професійно орієнтованого мовлення з використанням Веб-квесту. 

Досягнення мети дослідження потребувало визначення його завдань: 

1) обґрунтувати теоретичні засади професійно орієнтованого мовлення СМС; 
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2) визначити лінгводидактичні передумови методики навчання студентів-

математиків англомовного усного монологічного професійно орієнтованого 

мовлення (АУМПОМ); 

3) окреслити цілі та зміст навчання СМС АУМПОМ; 

4) здійснити добір мовного та мовленнєвого матеріалу та Інтернет-сайтів для 

навчання СМС АУМПОМ з використанням Веб-квесту; 

5) розробити систему вправ та завдань, а також створити модель процесу 

навчання СМС АУМПОМ з використанням Веб-квесту; 

6) експериментально перевірити ефективність авторської методики, 

вірогідність наукових припущень, підтвердити чи спростувати гіпотезу 

дослідження, розробити методичні рекомендації до навчання СМС АУМПОМ з 

використанням Веб-квесту. 

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови студентів 

математичних спеціальностей вищих навчальних закладів України. 

Предметом дослідження стала методика навчання англомовного усного 

монологічного професійно орієнтованого мовлення студентів математичних 

спеціальностей вищих навчальних закладів України. 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що ефективність навчання АУМПОМ 

СМС буде високою за умови використання методу проектів, методу вправляння і 

Веб-квесту як форми організації навчання, дотримання етапності процесу 

навчання, забезпечення процесу навчання системою спеціально підготовлених вправ 

та завдань.  

Методи дослідження охоплюють теоретичні методи: аналіз, узагальнення та 

систематизація науково-теоретичних джерел з лінгвістики та лінгвометодики для 

вивчення досвіду навчання АУМПОМ та визначення теоретичних засад навчання; 

метод моделювання – для розробки моделі процесу навчання з використанням Веб-

квесту; емпіричні методи: опитування фахівців з англійської мови (зокрема 

викладачів англійської мови на математичних факультетах), фахівців з математики 

(викладачів, випускників та студентів старших курсів) з метою виявлення окремих 

недоліків у навчанні англійської мови та з’ясування умов ефективного використання 

методу проектів і організації навчання у формі Веб-квесту; експериментальне 

навчання з метою перевірки ефективності авторської методики; статистичні 

методи опрацювання даних – методи Крускала Уолліса та Манна Уїтні – для 

якісного й кількісного аналізу результатів експерименту. 

Експериментальною базою дослідження став навчальний процес та його 

суб’єкти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Загальна 

кількість студентів, які взяли участь в експерименті, становить 82 особи. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Навчання професійно орієнтованого мовлення СМС має свою специфіку і 

передбачає активне оволодіння монологічним мовленням, зокрема в жанрі 

наукового повідомлення. 

2. Проектний метод навчання АУМПОМ необхідний для формування 

комунікативної компетентності фахівця – математика на сучасному етапі розвитку 

інформативного суспільства. 
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3. Ефективною формою організації навчання математиків АУМПОМ є Веб-

квест, забезпечений системою вправ і завдань, запроваджений на етапах 

навчального процесу. 

4. Успішність методики навчання професійно орієнтованого АУМПОМ 

математиків залежить від визначення професійно орієнтованого змісту навчання, 

методів і форм аудиторної й позааудиторної роботи, етапного застосування 

проектного методу, систематизованого добору матеріалів для створення проектів та 

Інтернет-ресурсів Веб-квесту. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше науково обґрунтовано й 

розроблено методику навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту; 

визначено лінгвостилістичні та методичні засади навчання, створено систему вправ 

та модель процесу навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту; 

розроблено етапи навчального процесу; здійснено добір мовного, мовленнєвого 

матеріалу, Інтернет-ресурсів для навчання СМС; уточнено цілі та зміст навчання 

майбутніх математиків АУМПОМ; конкретизовано труднощі навчання майбутніх 

математиків АУМПОМ; подальшого розвитку набула методика навчання СМС 

вищих навчальних закладів України іншомовного усного монологічного мовлення. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в укладанні 

методичних рекомендацій щодо навчання СМС АУМПОМ; у підготовці 

навчального посібника «English for Mathematicians». Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані в практиці укладання підручників та 

навчальних посібників з англійської мови для СМС та для навчальних посібників з 

методики навчання іноземних мов з використанням Веб-квесту. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (акт упровадження від 

3.04.2015 р.), Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (акт упровадження від 16.05.2016 р.), Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (акт 

упровадження від 25.02.2016 р.), Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (акт упровадження від 17.02.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

оприлюднено на 5 міжнародних конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція «IV осінні наукові читання» (Київ, жовтень 2014 р.), VІІ Міжнародна 

заочна науково-практична конференція «Развитие науки в XXI веке» (Харків, 

жовтень 2015 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Еconomics, Science, 

Education: Integration and Synergy» (Братислава-Відень-Будапешт, січень 2016 р.), 

Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: Досвід та 

перспективи» (Переяслав-Хмельницький, лютий 2016 р.), X Міжнародна заочна 

конференція «Развитие науки в XXI веке» (Харків, лютий 2016 р.). 

Список публікацій. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 13 одноосібних працях, із них 5 – у фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 2 – в зарубіжних періодичних наукових виданнях, 5 – у 

збірниках матеріалів міжнародних наукових конференцій, 1 методичне видання.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, літератури й додатків. Загальний обсяг дисертації складає 251 
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сторінки. Основний текст дисертації викладено на 200 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 272 найменування, у тому числі 52 іноземними 

мовами. Дисертацію ілюстровано 12 таблицями та 4 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність вивчення наукової 

проблеми, відзначено зв’язок теми дослідження з науковою проблематикою 

установи, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, розкрито 

наукову новизну роботи, практичну значущість, наведено відомості про апробацію 

та оприлюднення результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади навчання студентів математичних 

спеціальностей англомовного усного монологічного мовлення з використанням 

Веб-квесту» охарактеризовано професійно орієнтоване навчання англійської мови 

СМС, окреслено лінгвостилістичні та методичні основи навчання СМС АУМПОМ, 

охарактеризовано Веб-квест як форму організації навчання СМС АУМПОМ. 

Аналіз наукової літератури дав можливість встановити, що одиницею 

навчання СМС АУМПОМ є професійно орієнтоване монологічне висловлення. 

Професійна зорієнтованість мовлення СМС передбачає, що майбутній фахівець 

повинен уміти сприймати, опрацьовувати, осмислювати, передавати, інтерпретувати 

інформацію, давати їй оцінку й висловлювати емоції в професійних комунікативних 

ситуаціях. Тому професійно спрямоване навчання англійської мови передбачає 

професійну спрямованість всієї навчальної діяльності, а значить методів, 

організаційних форм, професійної комунікативної компетентності. 

Обґрунтовано, що СМС повинні оволодіти уміннями складати монолог-

розповідь, монолог-опис, монолог-міркування (тексти-обґрунтування, тексти-

спростування, полемічні та позиційні тексти) у жанрі наукового повідомлення, 

дотримуючись лінгвостилістичних, структурно-композиційних та прагматичних 

особливостей монологів залежно від їхнього функціонального типу.  

Наукове повідомлення, спираючись на думку І. В. Ніколаєнко, розуміємо як 

невеликий, тривалістю до 10 хвилин, інформаційний виступ, підготовлений 

самостійно за невеликою кількістю (1-3) джерел наукової літератури. 

У навчанні СМС англійської мови використовуємо монологи-розповіді на 

історико-наукову тематику: біографії вчених, історії наукових відкриттів, розвиток 

наукових галузей. 

Монологи-описи охоплюють такі теми: експериментальні дослідження в 

математиці, опис математичних понять, зв’язків між процесами, явищами, опис 

математичних моделей, алгоритмів певних процесів, дій. 

У навчанні СМС монологи-міркування використовуємо для репрезентації 

аналізу певних математичних процесів, явищ, розв’язання математичних задач, 

доведення теорем / тверджень, аналізу інформації, отриманої з різних джерел, 

аналізу алгоритмів. 

Обґрунтовано, що навчання АУМПОМ необхідно здійснювати з позицій 

комунікативного та компетентнісного підходів, які ґрунтуються на принципах 

комунікативності, ситуативності, функціональності, автентичності, домінуючої ролі 

вправ, диференційованого й інтегрованого навчання мовних аспектів та видів 
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мовленнєвої діяльності, творчої самореалізації. Основними методами навчання 

визначено метод вправляння та метод проектів. Формою організації навчання є 

практичне заняття у форматі Веб-квесту. Засобами навчання АУМПОМ є Інтернет-

ресурси, а також вербальні, невербальні та комбіновані опори, які ми 

використовуємо як у проектуванні монологічного повідомлення, так і в його 

виголошенні. 

Доведено, що в умовах інформатизації освіти інформаційно-комунікаційний 

Веб-квест є доцільною й ефективною формою навчання АУМПОМ. 

Лінгвометодичний Веб-квест розуміємо як організаційну форму навчання мови, яка 

заснована на методі проектів, має етапну структуру, попередньо визначену мету 

навчання, для досягнення якої необхідно здійснити Інтернет-пошук за визначеними 

джерелами і презентувати результат у вигляді тексту.  

Спираючись на класифікації Веб-квестів (О. В. Волкова, Г. О. Воробйов, 

О. В. Толмачова), ми дійшли висновку, що для навчання СМС АУМПОМ у жанрі 

наукового повідомлення необхідно застосовувати середньострокові (за тривалістю) 

репродуктивні та компіляційні (за ступенем творчості й самостійності студента) 

Веб-квести. 

У навчанні СМС репродуктивні Веб-квести реалізовуються у вигляді 

підготовки переказів кількох наукових праць. У форматі репродуктивних веб-

квестів студенти готують монологи-розповіді, монологи-описи, монологи-

міркування (монологи-обґрунтування, монологи з частковим спростуванням, 

монологи з повним спростуванням, полемічні та позиційні тексти). Для 

продукування СМС різних типів монологів у форматі репродуктивних Веб-квестів 

необхідно використовувати наукові тексти як жанрово-структурні та 

лінгвостилістичні зразки текстів наукового повідомлення різних типів мовлення. 

Компіляційні Веб-квести слід використовувати для навчання монологів-

міркувань, зокрема, текстів-обґрунтувань, текстів із частковим спростуванням, 

текстів із повним спростуванням, полемічних та позиційних текстів. Для 

компіляційних монологів-міркувань дібрано професійні теми, які є дискусійними та 

суперечливими (наприклад, криза основ математики, парадокс Рассела, парадокс 

Кантора, парадокс Банаха, аксіома вибору, закон подвійного заперечення). 

Компіляційні монологи будуються на основі прочитаної та дібраної конкретної 

інформації, тобто теоретичних наукових знань, що є основою монологічного 

мовлення в жанрі наукового повідомлення. Під час презентації компіляційних Веб-

квестів, як і репродуктивних, вважаємо необхідним використовувати візуальні 

опори – графіки, формули, рисунки, відеоматеріали, таблиці, схеми, алгоритми дій, 

які сприяють логічному та повному викладенню наукової інформації доповідачем, а 

також забезпечують доступність, зрозумілість, обмін знаннями зі слухачами. 

 У другому розділі «Методика навчання студентів математичних 

спеціальностей англомовного усного монологічного мовлення з використанням 

Веб-квесту» конкретизовано цілі та зміст навчання СМС АУМПОМ; визначено 

критерії добору Інтернет-сайтів, а також мовного та мовленнєвого матеріалу для 

навчання майбутніх математиків АУМПОМ, здійснено добір навчальних матеріалів; 

обґрунтовано й розроблено систему вправ та завдань для формування в СМС умінь 
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АУМПОМ із використанням Веб-квесту; створено модель процесу навчання 

майбутніх математиків АУМПОМ із використанням Веб-квесту. 

Аналіз наукової літератури дав можливість встановити, що основною метою 

навчання СМС АУМПОМ є формування умінь продукувати зв’язні висловлення в 

жанрі наукового повідомлення різних функціональних типів – розповіді, описи, 

міркування, а також фонетичних, лексичних та граматичних навичок, які 

інтегруються в названі уміння. Студенти повинні розширити й поглибити фахові 

знання. 

Встановлено, що в процесі навчання АУМПОМ СМС стикаються з низкою 

предметних (рівень фахової компетентності), логічних (складність логіки побудови 

текстів) та мовно-мовленнєвих труднощів (труднощі в аудіюванні та читанні), на 

основі яких визначено критерії добору мовного, мовленнєвого матеріалу та 

Інтернет-ресурсів. Добору й спеціально організованому навчанню підлягають 

лексичні одиниці (загальнонаукова лексика, фахова математична лексика, 

термінологія), семантичне поле яких має асиметрію ядерних і конотативних сем в 

англійській та українській мовах. Добору підлягають граматичні одиниці мови, які є 

типовими та часто вживаними в АУМПОМ (наприклад, вживання пасивних 

конструкцій This article is referred to twice – На цю статтю посилалися двічі), 

граматичні конструкції, які відповідають нормам наукового стилю (наприклад, 

вживання прономенів one / it / they та конструкцій there is / are у функції підмета 

consist in + Gerund / Noun), зміст і форма вираження яких не збігаються в 

українській та англійській мовах. Нами здійснено добір фонетичного матеріалу: 

звуки мови та звукосполучення (асимілятивні процеси), вимова яких є специфічною 

для іноземної мови, інтонеми, властиві АУМПОМ.  

Тексти для читання та аудіювання повинні відповідати рівню мовної та 

професійної підготовки студентів, бути професійно спрямованими, 

інформативними, актуальними та значущими, а також цілісними, з виразними 

стильовими та функціонально-типологічними ознаками мовлення. Інтернет-ресурси 

мають характеризуватися професійною значущістю, автентичністю, оновлюваністю 

матеріалів, наявністю функції архівації даних або електронної бібліотеки даних, 

доступністю, урахуванням інтересів і можливостей студентів, відповідністю 

мовного змісту Інтернет-сайту рівню мовленнєвої підготовки студентів. 

Навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту здійснюється у п’ять 

етапів. Метою орієнтаційного етапу є формування знань про лексичні, граматичні, 

стилістичні, фонетичні особливості АУМПОМ; формування знань про жанрово-

композиційні характеристики наукового повідомлення; формування знань про 

функціонально-смислові типи монологів, які використовуються в АУМПОМ, 

зокрема, тексту-розповіді, тексту-опису, тексту-міркування (тексту-обґрунтування, 

тексту-спростування, полемічного та позиційного текстів), комунікативних умов їх 

функціонування, композиційних лексико-фразеологічних та фонетичних 

характеристик. Орієнтаційний етап організовуємо у форматі практичних занять: 

Pattern 1. General characteristics of the scientific style. 

Pattern 2. Linguostylistic characteristics of oral monologue professionally-oriented 

speech. 
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Метою рецептивно-аналітичного етапу є вдосконалення вмінь читання; 

формування умінь аналізу та визначення граматичних, лексичних, фонетичних 

особливостей АУМПОМ, жанрово-композиційних характеристик наукового 

повідомлення, композиційних, лексико-фразеологічних та фонетичних 

характеристик монологів різних типів – тексту-розповіді, тексту-опису, тексту-

міркування (тексту-обґрунтування, тексту-спростування, полемічного та 

позиційного текстів). 

Для реалізації рецептивно-аналітичного етапу розроблено дві групи вправ. 

Група вправ 2.1 – рецептивні аналітичні вправи на читання та 

аналіз: а) структури наукових повідомлень різних функціонально-смислових типів 

мовлення; б) мовних засобів у наукових повідомленнях різних функціонально-

смислових типів мовлення.  

Вправа (група 2.1). Мета вправи: формування вмінь визначення структурних 

компонентів усних наукових повідомлень, які належать до функціонально-

смислового типу тексту-обґрунтування. 

Інструкція: Read the text. Determine to which functional-semantic type of speech 

it belongs. Give your opinion. Pick out which parts this text is composed of. 

Тип вправи: мовленнєва вправа на читання, одномовна, аналітична. Вид 

вправи: вправа на читання та аналіз жанрово-композиційних особливостей текстів-

обґрунтувань.  

Спосіб виконання: індивідуальний або в міні-групах. Контроль:поточний 

(відразу після виконання вправи), усний (визначення функціонально-смислового 

типу тексту, обґрунтування власних думок, визначення композиційних частин та їх 

меж). 

Письмовий текст для аналізу: Bernoulli’s Theorem Demonstration // 

http://fenglab.weebly.com/uploads/2/4/3/3/24334557/c._bernoullis_theorem_demonstratio

n.pdf 

Група вправ 2.2 – аналітичні вправи на аудіювання та аналіз а) структури 

наукових повідомлень різних функціонально-смислових типів мовлення; б) мовних 

засобів у наукових повідомленнях різних функціонально-смислових типів мовлення; 

в) зіставлення усного та писемного професійно орієнтованого мовлення. 

Вправа (група 2.2). Мета вправи: формування умінь визначення мовних 

засобів у наукових повідомленнях функціонально-смислового типу мовлення – 

обґрунтування. 

Інструкція: Listen to the text. Determine what functional-semantic type of speech 

it belongs to. Give your opinion. Pick out which composite parts it consists of, write 

lexical and grammatical linguistic means that are used in various composite parts of the 

text. 

Тип вправи: мовленнєва вправа на аудіювання, одномовна, аналітична. Вид 

вправи: вправа на аудіювання тексту та аналіз лексичних і граматичних мовних 

засобів, які вживаються в різних композиційних частинах математичних текстів-

обґрунтувань. 

Спосіб виконання: індивідуальний або в міні-групах. Контроль: поточний 

(відразу після виконання вправи), усний (визначення функціонально-смислового 
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типу тексту, обґрунтування власних думок, визначення композиційних частин та їх 

меж), письмовий (перевірка виписаних лексичних і граматичних мовних одиниць). 

Усний текст для аналізу: Calculus Proof of the mean value theorem // 

https://www.youtube.com/watch?v=2XkY9_Ku5uA 

Метою дотекстового етапу є формування лексичних, граматичних, 

фонетичних навичок в АУМПОМ та композиційних умінь. Для реалізації 

дотекстового етапу розроблено чотири групи вправ. Група вправ 3.1 – граматичні 

вправи. Група вправ 3.2 – лексичні вправи. Група вправ 3.3 – фонетичні вправи. 

Група вправ 3.4 – трансформаційно-композиційні вправи. 

Вправа (група 3.4). Мета вправи: формування структурно-композиційних 

умінь створення наукових повідомлень. 

Інструкція: Read the text elements (not listed in the correct order). Determine 

which functional-semantic type of speech this text belongs to. Place these text-items in the 

correct sequence to form a coherent text. 

Тип вправи: некомунікативна, одномовна, трансформаційно-композиційна. 

Вид вправи: вправа на встановлення правильної послідовності всіх необхідних 

структурно-композиційних елементів тексту залежно від його приналежності до 

функціонально-смислового типу мовлення. 

Спосіб виконання: індивідуальний або у міні-групах. Контроль: поточний 

(після виконання вправи), усний. 

Метою текстово-репродуктивного етапу є формування умінь наслідувати 

лексичні, граматичні, фонетичні, стилістичні та композиційні особливості монологів 

різних типів – тексту-розповіді, тексту-опису, тексту-міркування (тексту-

обґрунтування, тексту-спростування, полемічного та позиційного текстів) – у 

процесі підготовки та виголошення репродуктивних проектів. Текстово-

репродуктивний етап реалізовується у форматі підготовки та презентації 

репродуктивних проектів.  

Мета текстово-продуктивного етапу полягає в формуванні умінь самостійно 

готувати та продукувати (з використанням опор) цілісні усні наукові монологи 

різних типів – тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування (тексти-

обґрунтування, тексти-спростування, полемічні та позиційні тексти) з дотриманням 

їхніх лексичних, граматичних, фонетичних, стилістичних та композиційних 

особливостей – як компіляційних проектів. Текстово-продуктивний етап 

реалізовується у форматі підготовки та презентації компіляційних проектів. 

Продемонструємо підготовку та реалізацію компіляційного проекту на 

прикладі наукового повідомлення-розповіді. 

ТЕМА ПРОЕКТУ: The history of PI 
На етапі планування викладач розподіляє студентів на міні-групи по 3-4 

особи, кожній групі дає тему для підготовки проекту,описує сценарій Веб-квесту, 

студенти одержують завдання. 

Мета проекту: скласти монолог-розповідь та підготувати презентацію на тему 

«The history of PI». 

На етапі планування викладач разом зі студентами проводить аналіз проблеми, 

ставить перед студентами конкретні завдання щодо підготовки проекту, розподіляє 

ролі.  
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Етап планування сприяє координуванню дій студентів, спрямованих на 

виконання та підготовку проекту: викладач визначає комунікативну мету діяльності 

студентів – підготувати наукове повідомлення функціонально-семантичного типу 

мовлення монолог-розповідь; у формі бесіди викладач та студенти визначають, які 

композиційні та мовленнєві особливості повинні бути наявними в тексті 

повідомлення, викладач надає студентам орієнтовний план майбутнього проекту. 

Далі викладач надає перелік інформаційних ресурсів (посилання на Інтернет-

ресурси, адреси Веб-сайтів за темою квесту), необхідних для виконання студентами 

завдання. Для підготовки повідомлення на тему «The history of PI» запропоновано 

такі тексти: 

Усні тексти: The History of Pi // https://www.youtube.com/watch?v=RSptRlgQi-Y; 

History of Pi // https://www.youtube.com/watch?v=LLuAhTcZLpU. 

Письмові тексти: Pi//https://en.wikipedia.org/wiki/Pi; A history of Pi// http://www-

history.mcs.st-and.ac.uk/HistTopics/Pi_through_the_ages.html 

Студенти одержують інформаційні ресурси, з якими вони мають працювати. 

Окрім цих текстів, студенти повинні дібрати ще 1-2 тексти й використати їх у 

підготовці та реалізації проекту. 

Етап підготовки та виконання передбачає самостійне виконання окремих 

завдань під контролем викладача.  

Підготовку продуктивного компіляційного, як і репродуктивного, проекту 

розпочинаємо з аналітичної роботи, яка включає низку кроків: студенти 

перечитують / прослуховують запропоновані викладачем матеріали; визначають 

композиційні частини аудіотексту та друкованого тексту функціонального типу 

розповіді, мовленнєві засоби, властиві розповіді; наявність композиційних частин; 

студенти добирають інформацію з прослуханих та прочитаних текстів, необхідну 

для підготовки наукового повідомлення; компресують цю інформацію, виділяють 

головне, другорядне; під керівництвом викладача студенти виписують кліше, 

ключові слова, фрази, необхідні для майбутньої презентації; слова, необхідні для 

забезпечення зв’язку композиційних частин тексту; невербальну інформацію 

(математичні формули, графіки); студенти читають додаткові джерела, добирають 

потрібну для їхнього повідомлення інформацію; після цього студенти самостійно 

готують повідомлення, систематизуючи інформацію. 

Продемонструємо це на прикладі поданого нижче завдання: 

Завдання. Мета: формування умінь читання та аудіювання; умінь 

компресувати інформацію, виокремлювати головну інформацію та розташовувати її 

у певній послідовності. 

Інструкція: Read and listen to texts. Decide which information parts (blocks) are in 

these texts, write down basic information. Place these information blocks in sequence. 

Спосіб виконання: усно / письмово. Контроль: поточний (після виконання цих 

завдань викладач перевіряє їх правильність, виправляє помилки з метою їх 

недопущення в тексті повідомлення). 

Наступним кроком визначаємо конструктивно-продуктивну роботу (етап 

організації усного виступу). 

Після того, як текст наукового повідомлення складений, студенти готують 

саму презентацію – слайди, які а) відображають основні положення та наукові 

https://www.youtube.com/watch?v=RSptRlgQi-Y
https://www.youtube.com/watch?v=LLuAhTcZLpU
https://en.wikipedia.org/wiki/Pi
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засади повідомлення; б) репрезентують цілісний зміст повідомлення; в) слугують 

опорами для виголошення повідомлення. Серед основних слайдів, на нашу думку, 

мають бути представлені такі: слайд із темою наукового повідомлення; слайд із 

планом наукового повідомлення (у форматі гіперпосилань); слайди з ключовими 

опорами до кожної змістово-композиційної частини повідомлення; слайди з 

невербальними опорами (графіки, формули); слайди з вербальними опорами, які 

використовуємо для виголошення повідомлення, дотримання послідовності 

викладу; слайди з вербальними опорами рекомендуємо оформлювати у вигляді 

гіперпосилань, що допоможе залучати додаткову інформацію під час виголошення 

повідомлення. 

Завдання. Мета: формування умінь складати цілісні наукові повідомлення-

розповіді, використовуючи лексичні та граматичні мовні засоби, релевантні стилю 

та типу мовлення.  

Інструкція: Fold into future scientific report message, following its structure, 

vocabulary and grammar of language tools which are relevant to the style, genre and type 

of speech. 

Спосіб виконання: письмово. Контроль: поточний (викладач перевіряє 

правильність відразу після виконання завдання одним студентом або міні-групою). 

Завершується робота виголошенням проекту в форматі презентації. 

Наводимо зразки окремих слайдів. 

СЛАЙД 1. ТЕМА НАУКОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

The History of Pi 

СЛАЙД 2. ПЛАН ПОВІДОМЛЕННЯ 

План повідомлення подаємо у форматі гіперпосилань, якими студент 

користується під час презентації. 

Antiquity. 

Polygon approximation era. 

Infinite series. 

Irrationality and transcendence. 

Adoption of the symbol π. 

СЛАЙД 3. ВСТУП 

Слайд містить ключові слова-опори для повідомлення. 

The number π is a mathematical constant, the old title – ludolf’s number 

Irrational number, transcendental number 

СЛАЙД 4. ПЕРШИЙ ПУНКТ ПЛАНУ 

Подаються основні тези та вербальні й невербальні опори для виголошення 

повідомлення. Тексти опор подаємо у вигляді гіперпосилань. 

Chinese mathematics; Egyptologists;  

Rhind Papyrus; Shatapatha Brahmana 

 

π as 22⁄7; π as 25⁄8 = 3.1250; π as (16⁄9)2 ≈ 3.1605; 

 of 339⁄108 ≈ 3.139 (an accuracy of 9×10
−4

). 

СЛАЙД 5. ДРУГИЙ ПУНКТ ПЛАНУ 

СЛАЙД 6. ВИСНОВОК 
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Concluding the report, I want to say;  

Therefore, the history of PI...;  

In conclusion;  

the analysis of scientific works,  

dedicated to the... gives us the ability to install;  

As a conclusion... 

 

Обговорення й оцінка проекту: аналіз виконання завдання, якості проекту, 

досягнення поставлених цілей. Викладач оцінює результати повідомлення, спонукає 

студентів до самоаналізу та самооцінки Веб-квесту; студенти здійснюють 

самооцінку та самоаналіз результатів Веб-квесту. 

Розроблена нами модель організації навчання за авторською методикою 

призначена для вищих навчальних закладів, які готують фахівців у галузі знань 

«Математика та статистика», «Інформаційні технології» рівня вищої освіти 

«бакалавр». Модель авторської методики має циклічний характер. На початку 

всього курсу реалізовується орієнтаційний етап (6 / 4 академічні години). Навчання 

кожного типу монологу з використанням Веб-квесту реалізовується упродовж 10 

аудиторних годин і 14 годин самостійної роботи. Для повної реалізації розробленої 

методики необхідно 66 аудиторних годин та 88 годин самостійної роботи. Навчання 

за авторською моделлю здійснюється інтегровано з навчанням мовних аспектів та 

інших видів мовленнєвої діяльності, зокрема читання, аудіювання, писемного 

мовлення, діалогічного мовлення, спонтанного монологічного мовлення. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методики 

навчання студентів математичних спеціальностей англомовного усного 

монологічного мовлення з використанням Веб-квесту» визначено критерії та 

розроблено норми оцінювання АУМПОМ в аспекті створення проектів; 

експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено 

методичні рекомендації до навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту. 

Для оцінювання АУМПОМ СМС визначено такі критерії: 1) критерії 

оцінювання проекту (критерій інформативності: субкритерії вичерпності 

представлення в науковому повідомленні прочитаної на наукових Веб-сайтах 

інформації, скомпресованості інформації й висвітлення в монолозі головної 

інформації, долучення та доцільності використання невербальної інформації, 

естетичності оформлення презентації, логічності продовження думки попереднього 

співдоповідача в межах проекту); 2) критерії оцінювання усного мовлення 

(критеріями оцінки лексичних, граматичних та фонетичних навичок визначено: 

критерій мовної правильності та критерій відповідності стилю мовлення); загальні 

текстові уміння було перевірено за критеріями змістовності, зв’язності 

(когерентності та когезійності), обсягу висловлення, виразності, емоційності 

мовлення, незалежності мовлення від вербальних і невербальних опор-підказок, 

ясності комунікативного наміру; перевірка умінь будувати усні монологічні 

повідомлення з урахуванням типу мовлення відбувалася за допомогою критерію 

дотримання жанрової структури наукового повідомлення відповідно до типу 

мовлення (субкритерії наявності всіх структурних компонентів у повідомленні, 
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пропорційності структурних компонентів, розмежованості структурних компонентів 

за допомогою мовних засобів, «чистота» структури наукового повідомлення). 

В експерименті взяли участь 82 студенти (2 експериментальні групи: ЕГ1 – 24 

особи, ЕГ 2 – 22 особи, та 2 контрольні групи: КГ1 – 20 осіб, КГ 2 – 16 осіб) 1-го 

курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які 

навчаються за спеціальностями «Математика», «Механіка», «Статистика» рівня 

вищої освіти «бакалавр». Експериментальне навчання проходило в 1-му й 2-му 

семестрах (бакалаврату) 2013-2015 н.р. 

Варійована умова експерименту: одноосібність / багатоосібність у підготовці 

проектів. Нами впроваджено два варіанти авторської методики: варіант А – 

підготовка багатоосібних проектів (кожен зі студентів готує частину цілісного 

проекту-повідомлення, доповідь одного студента триває в середньому 10 хвилин), 

варіант Б – підготовка одноосібних проектів (кожен студент готує окреме наукове 

повідомлення, яке містить усі необхідні структурні компоненти, тривалістю в 

середньому 10 хвилин). 

Підсумкові результати в контрольних та експериментальних групах подано 

нижче. 
Таблиця 1 

Середній коефіцієнт навченості в КГ по кожному типові монологу 

Монолог-

розповідь 

Монолог-

опис 

Монолог-

обґрунтування 

Монолог-

спростування 

Полемічний 

монолог 

Позиційний 

монолог 

0,71 0,73 0,65 0,6 0,6 0,62 

СКН 0,65 

 

Таблиця 2 

Співвідношення кількості студентів КГ з високим (ВР), достатнім (ДР), середнім (СР) і 

низьким (НР) рівнем у створенні монологів різних типів 

 ВР ДР СР НР 

Монолог-розповідь 25% (9 осіб) 27,8% (10 осіб) 30,5% (11 осіб) 6,7% (6 осіб) 

Монолог-опис 19,5% (7 осіб) 33,3% (12 осіб) 25% (9 осіб) 22,2% (8 осіб) 

Монолог-обґрунтування 11,2% (4 ос.) 30,5% (11 осіб) 30,5% (11 осіб) 27,8% (10 осіб) 

Монолог-спростування 0 33,3% (12 осіб) 36,2% (13 осіб) 30,5% (11 осіб) 

Полемічний монолог 2,8% (1 особа) 27,8% (10 осіб) 41,6% (15 осіб) 27,8% (10 осіб) 

Позиційний монолог 5,6% (2 ос.) 27,8% (10 осіб) 25% (9 осіб) 41,6% (15 осіб) 

 

Таблиця 3 

Середній коефіцієнт навченості в ЕГ по кожному типові монологу 

 Монолог-

розповідь 

Монолог-

опис 

Монолог-

обґрунтування 

Монолог-

спростування 

Полемічний 

монолог 

Позиційний 

монолог 

ЕГ1 0,79 0,8 0,76 0,75 0,77 0,78 

ЕГ2 0,8 0,82 0,84 0,85 0,86 0,86 

 

Таблиця 4 

Співвідношення кількості студентів ЕГ з високим (ВР), достатнім (ДР), середнім (СР) і 

низьким (НР) рівнем у створенні монологів різних типів 

 ВР ДР СР НР 

 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 ЕГ1 ЕГ2 

Монолог-розповідь 37,5% 

(9 ос.) 

31,8% 

(7 ос.) 

33,(3)% 

(8 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

20,8% 

(5 ос.) 

22,7% 

(5 ос.) 

8,4% 

(2 ос.) 

9,1% 

(2 ос.) 



 14 

Монолог-опис 41,6% 

(10 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

29,2% 

(7 ос.) 

31,8% 

(7 ос.) 

20,8% 

(5 ос.) 

27,3% 

(6 ос.) 

8,4% 

(2 ос.) 

4,5% 

(1 ос.) 

Монолог-обґрунтування 33,(3)% 

(8 ос.) 

31,8% 

(7 ос.) 

33,(3)% 

(8 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

20,8% 

(5 ос.) 

22,7% 

(5 ос.) 

12,5% 

(3 ос.) 

9,1% 

(2 ос.) 

Монолог-спростування 29,2% 

(7 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

33,(3)% 

(8 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

25% 

(6 ос.) 

18,1% 

(4 ос.) 

12,5% 

(3 ос.) 

9,1% 

(2 ос.) 

Полемічний монолог 29,2% 

(7 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

37,5% 

(9 ос.) 

40,9% 

(9 ос.) 

20,8% 

(5 ос.) 

13,6% 

(3 ос.) 

12,5% 

(3 ос.) 

9,1% 

(2 ос.) 

Позиційний монолог 29,2% 

(7 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

33,(3)% 

(8 ос.) 

36,4% 

(8 ос.) 

25% 

(6 ос.) 

18,1% 

(4 ос.) 

12,5% 

(3 ос.) 

9,1% 

(2 ос.) 

СКН – середній коефіцієнт навченості, КГ – контрольна група, ЕГ – 

експериментальна група, ос. – особа. 

Експериментально доведено: а) в обох експериментальних групах, де було 

запроваджено авторську методику навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-

квесту, результати виявилися вищими, ніж в контрольних, що свідчить про 

ефективність обох її варіантів; б) варіант А (підготовка багатоосібних проектів: 

кожен зі студентів готував частину цілісного проекту-повідомлення) виявився менш 

ефективним, ніж варіант Б (підготовка одноосібних проектів: кожен студент готував 

окреме наукове повідомлення) для навчання монологів-обґрунтувань, монологів-

спростувань, полемічних та позиційних монологів; у навчанні монологів-розповідей 

та монологів-описів ефективність обох варіантів авторської методики 

однакова; в) використання одноосібних проектів у навчанні монологів-міркувань 

виявилося ефективнішим, ніж використання багатоосібних проектів. 

Для обчислення результатів експерименту було використано U-критерій 

Манна-Уїтні. 

У третьому розділі було укладено методичні рекомендації щодо навчання 

СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту. 

 

ВИСНОВКИ 

У результаті наукового пошуку нам вдалося зробити такі висновки. 

1. Визначено, що професійна зорієнтованість монологічного мовлення 

студентів математичних спеціальностей повинна відображатися в констатуванні 

теоретичних положень математичних наук (теорем, правил, функцій); в 

інформуванні про відкриття, досліди й дослідників, теорії й математичні парадокси; 

у доведенні й спростуванні математичних положень, тез наукових робіт; в 

обговоренні, поясненні й описі схем, таблиць, графіків, що представляють 

результати експериментальних досліджень; у роз’ясненні принципів дії приладів і 

лабораторних засобів. 

2. Окреслено лінгводидактичні передумови методики навчання СМС 

АУМПОМ. Обґрунтовано, що навчання АУМПОМ необхідно здійснювати з позицій 

комунікативного та компетентнісного підходів із використанням методів 

вправляння та проектів. Формою організації навчання є практичне заняття у форматі 

Веб-квесту. Матеріальне забезпечення навчання СМС АУМПОМ із використанням 

Веб-квесту складають Інтернет-ресурси, вербальні, невербальні та комбіновані 

опори. 
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3.Визначено, що основною метою навчання СМС АУМПОМ на 1-му курсі є 

формування вмінь продукувати зв’язні висловлення в жанрі наукового 

повідомлення різних функціонально-семантичних типів, які за якісними ознаками 

відповідають рівню В2. Студенти повинні оволодіти загальними текстовими 

уміннями, навчитися створювати повідомлення-розповідь, повідомлення-опис, 

повідомлення-міркування; лексичними, граматичними, фонетичними навичками; 

уміннями аудіювання, читання, інформаційного, лінгвостилістичного та структурно-

композиційного аналізу професійно орієнтованого мовлення. 

4.Здійснено добір мовного, мовленнєвого матеріалу та Інтернет-сайтів для 

навчання СМС АУМПОМ із використанням Веб-квесту. Основними критеріями 

добору лексичних одиниць визначено критерій урахування рідної мови (зіставності), 

стилістичної унормованості, тематичності, критерії стройової здатності, 

багатозначності, сполучуваності, частотності вживання; для добору граматичних 

одиниць визначено критерій стабільності, зразковості, зіставності та стилістичної 

унормованості; для добору фонетичних одиниць: критерій урахування ступеня 

труднощів опанування фонетичного явища; відповідності потребам спілкування, 

нормативності. Для добору цілісних текстів встановлено критерії врахування рівня 

мовної та професійної підготовки студентів, професійної спрямованості, 

інформативності, актуальності та значущості, автентичності, цілісності, науковості. 

Добір Інтернет-ресурсів здійснюємо на основі критеріїв професійної значущості, 

автентичності, оновлюваності  Інтернет матеріалів, наявності функції архівації 

даних або електронної бібліотеки даних, доступності Інтернет-ресурсів, урахування 

інтересів і можливостей студентів, відповідності мовного змісту Інтернет-сайту 

рівню мовленнєвої підготовки студентів, операційності (функціональності). 

5. Розроблено систему вправ для навчання СМС АУМПОМ із використанням 

Веб-квесту, яка реалізовується у п’ять етапів: І етап – орієнтаційний; ІІ етап – 

рецептивно-аналітичний; ІІІ етап – дотекстовий; IV етап – текстово-репродутивний, 

V етап – текстово-продуктивний.  

На орієнтаційному етапі студенти здобувають теоретичні знання про лексичні, 

граматичні, стилістичні, фонетичні особливості АУМПОМ; про жанрово-

композиційні характеристики наукового повідомлення; про функціонально-смислові 

типи монологів, які використовуються в АУМПОМ. 

На рецептивно-аналітичному етапі удосконалюються вміння читання; 

формуються вміння аналізу та визначення граматичних, лексичних, фонетичних 

особливостей АУМПОМ, жанрово-композиційних характеристик наукового 

повідомлення; композиційних, лексико-фразеологічних та фонетичних 

характеристик монологів різних типів. Для цього етапу розроблено дві групи вправ: 

1) рецептивні аналітичні вправи на читання та аналіз структури наукових 

повідомлень різних функціонально-смислових типів мовлення; мовних засобів у 

наукових повідомленнях різних функціонально-смислових типів мовлення; 

2) аналітичні вправи на аудіювання та аналіз структури наукових повідомлень 

різних функціонально-смислових типів мовлення; мовних засобів у наукових 

повідомленнях різних функціонально-смислових типів мовлення; зіставлення усного 

та писемного наукового мовлення. 
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На дотекстовому етапі формуються мовленнєві лексичні, граматичні, 

фонетичні навички в АУМПОМ та композиційні уміння за допомогою використання 

чотирьох груп вправ: І група – граматичні вправи, ІІ група – лексичні вправи, ІІІ 

група – фонетичні вправи, IV група – трансформаційно-композиційні вправи. 

На текстово-репродуктивному етапі формуються уміння наслідувати лексичні, 

граматичні, фонетичні, стилістичні та композиційні особливості монологів різних 

типів у процесі підготовки та виголошення репродуктивних проектів.  

На текстово-продуктивному етапі формуються вміння самостійно готувати та 

продукувати (з використанням опор) цілісні усні наукові монологи різних типів у 

форматі компіляційних проектів. 

Створена нами модель організації процесу навчання призначена для вищих 

навчальних закладів, які готують студентів за математичними спеціальностями 

рівня вищої освіти «бакалавр». Авторську методику найефективніше впроваджувати 

упродовж першого року навчання на заняттях з англійської мови. Модель авторської 

методики має циклічний характер. На початку всього курсу реалізовується 

орієнтаційний етап (6 / 4 академічні години). Навчання кожного типу монологу з 

використанням Веб-квесту включає 10 аудиторних годин і 14 годин самостійної 

роботи. Для повної реалізації розробленої методики необхідно 66 аудиторних годин 

та 88 годин самостійної роботи.  

6. Експериментально доведено гіпотезу дослідження: ефективність навчання 

АУМПОМ СМС є високою, якщо використовувати метод проектів, метод 

вправляння і Веб-квест як форми організації навчання, дотримуватися етапності 

процесу навчання, забезпечувати процес навчання системою спеціально 

підготовлених вправ та завдань. У ході експерименту доведено також ефективність 

обох варіантів авторської методики (варіанту А, за яким студенти готували 

багатоосібні проекти; та варіанту Б, за яким студенти готували одноосібні проекти) 

для навчання монологів-розповідей та монологів-описів. У навчанні монологів-

обґрунтувань, монологів-спростувань, полемічних та позиційних монологів варіант 

Б виявився більш ефективним, ніж варіант А. 

Для доведення достовірності одержаних результатів було застосовано метод 

математичної статистики – критерій U Манна-Уїтні. 

Підсумком дисертаційного дослідження стали розроблені методичні 

рекомендації щодо навчання майбутніх математиків АУМПОМ. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми навчання 

майбутніх математиків англомовного усного мовлення. Перспективу подальшого 

дослідження вбачаємо в розробці методики навчання монологічного мовлення 

інших функціональних стилів і жанрів із використанням Веб-квесту. 
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Международной научно-практической интернет-конференции, 12-14 фев. 2016 г. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 1. – С. 97–101. 

IV. Методичне видання: 

13. Лазоренко Л. В. English for Mathematicians: [навчальний посібник] / 

Л. В. Лазоренко  – K., 2014. – 97 с.  

АНОТАЦІЯ 

Лазоренко Л. В. Навчання англомовного монологічного мовлення 

майбутніх математиків з використанням Веб-квесту. –  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, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми навчання студентів 

математичних спеціальностей англомовного усного монологічного професійно 

орієнтованого мовлення з використанням Веб-квесту. 

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано лінгвостилістичні та теоретико-

методичні засади навчання СМС АУМПОМ, розкрито сутність Веб-квесту як форми 

організації навчання СМС АУМПОМ, конкретизовано цілі та зміст навчання СМС 

АУМПОМ. У роботі здійснено добір Інтернет-сайтів, а також мовного та 

мовленнєвого матеріалу; обґрунтовано й розроблено систему вправ та завдань, а 

також створено модель процесу навчання СМС АУМПОМ з використанням Веб-

квесту; експериментально перевірено ефективність авторської методики та 

розроблено методичні рекомендації до навчання СМС АУМПОМ з використанням 

Веб-квесту. 

Ключові слова: англомовне монологічне мовлення, студенти математичних 

спеціальностей, Веб-квест, професійно орієнтоване навчання, Інтернет-сайти, 

авторська методика, метод проектів, метод вправляння. 

 

АННОТАЦИЯ 

Лазоренко Л. В. Обучение англоязычной монологической речи будущих 

математиков с использованием Веб-квеста. – 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, 2016. 
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Диссертация посвящена исследованию проблемы обучения студентов 

математических специальностей  (СМС) англоязычной устной монологической 

профессионально ориентированной речи (АУМПОР) с использованием Веб-квеста.  

В диссертационном исследовании обосновано лингвостилистические и 

теоретико-методические основы обучения СМС АУМПОР, раскрыта сущность Веб-

квеста как формы организации обучения СМС АУМПОР, конкретизированы цели и 

содержание обучения СМС АУМПОР. В работе осуществлен отбор Интернет-

сайтов, а также языкового и речевого материала; обоснована и разработана система 

упражнений и заданий, а также создана модель процесса обучения СМС АУМПОР с 

использованием Веб-квеста; экспериментально проверена эффективность авторской 

методики и разработаны методические рекомендации для обучения СМС АУМПОР 

с использованием Веб-квеста. 

Ключевые слова: англоязычная монологическая речь, студенты 

математических специальностей, Веб-квест, профессионально ориентированное 

обучение, Интернет-сайты, авторская методика, метод проектов, метод упражнений. 

 

ABSTRACT 

Lazorenko L. V. Teaching Еnglish monologue speech future mathematicians 

using Web-Quest. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph. D. (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, 2016. 

The following thesis research provides basis of theoretical framework of students' 

professionally-oriented speech in Mathematics specialization, and the work determines 

linguostylistic and methodological foundations for Mathematics specialization students' 

training of monologue oral professionally-oriented speech. 

The research work reveals essence of Web-Quest as a form of Mathematics 

specialization students' organization of training process of monologue oral professionally-

oriented speech. Educational aims and syllabus of students of Mathematics specialization 

of monologue oral professionally-oriented speech are specificated. The research carries 

out a selection of websites, language and speech material for students of Mathematics 

specialization of monologue oral professionally-oriented speech training. The system of 

exercises and tasks for Mathematics specialization students' habit training of monologue 

oral professionally-oriented speech using Web-Quest is proved and developed.  

A model of Mathematics specialization students' training process of monologue oral 

professionally-oriented speech using Web-Quest is created, and the efficiency of 

proprietary methodology is experimentally-verified. The guidance notes for the students of 

Mathematics specialization training of monologue oral professionally-oriented speech 

using Web-Quest are developed. 

The system of exercises for students of Mathematics specialization training of 

monologue oral professionally-oriented speech using Web-Quest is developed and consists 

of five stages. The first one is orientative, the second one is receptive and analytical, the 

third one is pre-text stage, the fourth one is text procreational and the fifth one is text- 

productive stage. 
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It is proved that monologue oral professionally-oriented speech training should be 

performed from the perspective of communicative and competency-based approaches that 

are based upon the principals of communicativeness, situationality, functionality, 

authenticity, exercises' leading role, differential training and integrated learning of 

language aspects and types of oral activity, creative self-actualization. 

Exercise method and project method determined as essential ones for the training. 

The training session in Web-Quest format is the form of teaching process organization. 

Supply of materials for students of Mathematics specialization training of monologue oral 

professionally-oriented speech using Web-Quest are Internet resources, verbal, non-verbal 

and combined supports. 

Linguo-didactic approaches of training methods of monologue professionally-

oriented speech of the students of Mathematics specialization are determined. 

It is found that the students of Mathematical specializations should have the 

following monologue types: narrative monologue, monologue-essay, monologue-

reasoning, monologue-grounding, monologue-rejection, polemic monologue and 

positional monologue. Students should learn to compose and to deliver scientific messages 

of mentioned functional-semantic types in compliance with the following characteristics: 

richness, informative comprehensiveness, information-bearing depth; coherence, 

reasoning and compositional arrangement, genre subject, clear expression of 

characteristics of functional and notional speech type; presence of argumentation methods, 

rhetorical means, attitudinal and contact means; accuracy, perspicuity, expressiveness and 

persuasiveness, elaborateness, speech organization that consists of planned and 

programmed message or statement; clear structuring, logic and sequence of information 

structure, terms and functional lexis density; strict selection of linguistic means, pursuance 

of normed speech. It is found that during the first year of training, students of Mathematics 

specialization should master the skill of composing monologue statement in the genre of 

scientific message. 

The efficiency of both variants of proprietary methodology is experimentally proved 

for monologue-narration and monologue-description training. A-variant in which students 

were preparing cooperative projects and B-variant in which students were preparing 

personal projects. The B-variant turned out to be more efficient than the A-variant in 

monologue-grounding, monologue-rejection, polemic monologue and positional 

monologue training. 

The mathematical statistics method – the Mann-Whitney U test – was used to prove 

authenticity of the results. 

In the conclusion of the thesis research the developed methodologic 

recommendations for future mathematicians' training of monologue oral professionally-

oriented speech are found.  

The undertake study doesn't reduce all the aspects of problem of future 

mathematicians' training of English-language oral speech. The perspective in future 

researches is in method development of training monologue speech of other functional 

styles and genres using Web-Quest. 

Key words: English-language monologue speech, students of Mathematics 

specialization, Web-Quest, professionally-oriented training, websites, proprietary 

methodology, project method, method of exercise. 


