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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни в житті нашого 

суспільства, викликані залученням України до процесів світової глобалізації, 

розширенням мобільності в сферах політики, економіки, науки, сприяли появі в 

системі освіти нових підходів в освоєнні університетських дисциплін, у тому 

числі й іноземних мов. Відповідно, актуальним напрямком у методиці вивчення 

іноземних мов стало професійно орієнтоване навчання.  

Сфера виноградарства та виготовлення найкращих сортів вина є гордістю 

України. Однак, попри давні історичні традиції, вона досі має нереалізований 

потенціал.  

В Україні виноробні культури займають 120000 гектарів, щорічна 

продукція дорівнює близько 1,2 гектолітрів вина. Останнім часом в Україні 

зростає попит на винну продукцію, ринок вина стає дедалі насиченішим, 

збільшується потреба у спеціалістах виноградно-виноробних спеціальностей. 

Як наголошують експерти, «перспективи в українського вина є, оскільки маємо 

географічну зону, сприятливу для розвитку виноробства і вирощування як 

європейських, так і автохтонних сортів винограду. Виноробство України 

базується на прекрасних історичних традиціях, досягненнях наукових закладів, 

генетичній памʼяті мешканців півдня країни. За перспективи підписання 

Україною Угоди про Асоціацію з ЄС представники багатьох галузей економіки 

намагаються прорахувати позитивні наслідки та ймовірні втрати від такого 

кроку. Винороби – не виняток, оскільки «…поряд із розширенням можливостей 

для експорту виноробної продукції доведеться витримувати конкуренцію – і за 

ціною, і за якістю – з іноземними напоями, частка яких, згідно з прогнозами, за 

кілька років сягне 50 % вітчизняного ринку» [33]. Стратегія, яку повинна 

обрати Україна, повинна базуватися на відмові від виробництва великої 

кількості вина на користь якості. Виклики, які постануть перед Україною, 

пов'язані і з потраплянням у новий режим взаємин зі своїми торговими 

партнерами на європейській арені.  
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Тому проблема професійної підготовки майбутніх виноробів набуває 

вагомого значення. У вищих навчальних закладах харчової промисловості 

істотне місце займає мовна підготовка, зокрема англійська мова у цих закладах 

викладається упродовж чотирьох років і належить до числа дисциплін 

спеціального циклу. Володіння англійською мовою, зокрема орієнтованою на 

майбутню фахову діяльність, є професійно значущим умінням виноробів. 

Відповідно, вивченню іноземних мов майбутніми виноробами повинна 

приділятися велика увага в харчових вищих навчальних закладах. З цієї 

причини в обсяг програми навчання англійської мови для зазначених вище 

фахівців необхідно внести відповідні корективи. Крім того, вимоги до рівня 

володіння англійською мовою виноробами також зростають, оскільки від цього 

безпосередньо залежить популярність вина того чи іншого сорту та успіх 

компанії виробника на світовому ринку напоїв загалом.  

Варто також зазначити, що проблема формування вмінь професійно 

орієнтованого англомовного спілкування майбутніх виноробів розглядається у 

контексті проблеми навчання іноземних мов студентів немовних 

спеціальностей, яка за останні два десятиліття все більше привертає увагу 

дослідників та теоретично обґрунтована в працях сучасних педагогів, зокрема: 

С.В. Козак, О.П. Петращук, Т.І. Горпініч, І.Ю. Левчик, О.Б. Тарнопольського, 

Л.І. Морської та ін.  

Суттєво проаналізовані і досліджені психолого-педагогічні основи 

професійної спрямованості навчання у вузі А.О. Вербіцьким, котрий розробив 

педагогічні технології контекстного навчання. Проблемам дослідження 

професійної підготовки фахівця в педагогічному вузі присвячені праці І.М. 

Мельничук, Н.В. Кузьміної, Р.Ю. Мартинової, Л.І. Морської, В.О. Сластьоніна і 

ін. Проблема формування професійної спрямованості студентів вищого 

технічного навчального закладу достатньо повно досліджена в працях О.Б. 

Тарнопольського. Т. Хатчинсон поклав принцип професійної спрямованості в 

якості дидактичної основи створення професійно спрямованих навчально-

методичних матеріалів з іноземної мови для спеціальних цілей. 
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На жаль, проблема професійної спрямованості мовної освіти в немовному 

вузі не отримала повного, глибокого дидактичного і методичного трактування. 

Однак, низка дисертаційних робіт і наукових статей Л.І. Богатікової, Н.Л. Драб, 

О.П. Биконі, Т.П. Голуб, Н.О. Микитенко, Р.Г. Зайцевої, Л.І. Морської, Л.Б. 

Котлярової, Е.В. Мірошніченко, Г.К. Скуратівської, О.М. Метьолкіної та інших 

вказують на актуальність і практичну значущість проблеми. Дисертаційні 

дослідження І.В. Драгомірецького, Р.Г. Зайцевої, О.В. Цибульської, М.В. 

Кулакової, С.В. Козак, М.З. Шишло торкаються сфери питань професійної 

спрямованості навчання в галузі мовної освіти морських судноводіїв. Кожному 

досліднику вдалося висвітлити різні специфічні сторони загального процесу 

інтенсифікації, зокрема, моделювання в навчанні реальної професійної 

діяльності фахівця, але варто зазначити їх вузькоспрямованість і 

фрагментарність: організація професійної мовної підготовки пропонується з 

використанням низки педагогічних методів і прийомів, проте, методичні 

основи формування іншомовних умінь не підлягали перегляду з урахуванням 

нових інформаційних технологій, сучасних вимог до професійної 

компетентності судноводія і т.п. Залишилися відкритими питання 

загальнометодичного осмислення шляхів, принципів, процесу моделювання. 

Поза увагою дослідників залишилися питання структури взаємозв’язку 

загальної і професійної освіти; не визначена методологія оцінки системи 

мовного навчання судноводіїв, відповідно, не сформульовані її критерії; не 

достатньо вивчені функціональні аспекти професійної спрямованості навчання; 

не опрацьована всебічна технологія з позиції професійної спрямованості. 

Т.П. Голуб, узагальнивши думки низки науковців, пропонує певні заходи, 

спрямовані на оптимізацію та інтенсифікацію іншомовної підготовки у 

немовному вузі: цілеспрямована та спеціалізована реорганізація відбору змісту 

навчання іноземної мови та процесу навчання; конкретизація вимог для 

кожного етапу навчання у вищому навчальному закладі, розробка стандартів і 

програм; створення нового навчального та навчально-методичного 

забезпечення; поєднання прийомів інноваційного та традиційного навчання 
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іноземної мови; реалізація особистісно-орієнтованого навчання, застосування 

психологічних резервів студентів; стимулювання мотивації до навчання та 

врахування соціально-особистісних, навчальних, професійних мотивів 

студентів, створення позитивного психологічного клімату на заняттях з 

іноземної мови; раціональна організація іншомовної комунікативної та 

пізнавальної діяльності студентів; раціональне управління самостійною 

роботою й індивідуалізація процесу навчання; удосконалення планування 

процесу навчання й удосконалення робочих навчальних програм, силлабусів, 

навчально-методичних комплексів дисципліни; обмеження використання 

сучасних засобів навчання та комп’ютерного навчання. Однак, попри 

раціональні теоретичні ідеї, автор, на жаль, не пропонує практичних способів 

реалізації запропонованих ідей [34].   

Врахування індивідуально-когнітивних стилів навчання у процесі 

формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

фармацевтів пропонує Т.І. Горпініч, однак зосереджує свою дослідницьку увагу 

лише на читацькій компетенції, залишаючи поза увагою писемне мовлення та 

говоріння [35]. 

І.Є. Потюк, ставлячи перед собою завдання формування англомовної 

лексичної компетентності майбутніх фахівців туристичної галузі, пропонує 

використання навчальних та комунікативних стратегій. Однак, аналіз 

зазначеного дослідження дає підстави стверджувати, що авторка не вирішує 

проблеми комплексного формування іншомовної комунікативної 

компетентності згаданих вище фахівців [128]. 

Вивчення професійних вимог до іншомовної підготовки виноробів, 

котрими повинні керуватися викладачі іноземних мов факультетів вищих 

навчальних закладів харчової галузі, бесіди з професійними виноробами та 

іншими фахівцями сфери виноградарства та виноробства показують, що одним 

з особливо важливих видів професійної діяльності виноробів є ділове письмове 

листування з фахівцями-партнерами, представниками закордонних компаній 

під час спільної підготовки різноманітних виставок чи обміну продукцією. Як 



8 

показує практика професійної підготовки, випускники вищих навчальних 

закладів не володіють іншомовними уміннями листування. Більш того, в 

методиці викладання іноземних мов професійного напрямку відсутні відповідні 

розробки для моделювання і реалізації ефективної методичної системи 

формування таких умінь.  

Іншим важливим аспектом професійної діяльності виноробів є 

демонстрація продукції компанії через монологічний виступ під час 

міжнародних виставок і презентацій. Наприклад, на всю Україну став відомий 

фестиваль Art Wine Fest, на якому свою продукцію презентували найвідоміші 

українські та зарубіжні виноробні компанії. 

Таким чином, сучасна система іншомовної підготовки виноробів вимагає 

дослідження проблеми її об’єктивізації, пропорційності, а також розробки 

теоретичних основ і технології процесу навчання відповідно до реальних 

потоків професійної мовної інформації, зокрема технології процесу навчання 

майбутніх виноробів ділового писемного мовлення та монологічного 

презентування під час співпраці  з іноземними партнерами.  

У звʼязку з вищесказаним, актуальність роботи зумовлена: 

1) зміненими вимогами до мовної підготовки майбутніх виноробів і 

розширенням сфери їх професійного спілкування; 

2) недостатньою теоретичною розробкою питань формування 

іншомовної професійно-комунікативної компетенції студентів – майбутніх 

виноробів – з урахуванням вимог методичної науки на сучасному етапі. 

Відповідно, необхідність вирішення важливої методичної проблеми і 

відсутність ефективних розробок в методичній теорії і практиці зумовили 

актуальність дослідження і визначили вибір теми дисертації «Методика 

навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх 

виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу». 

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір 

напряму дослідження безпосередньо пов’язаний з науково-дослідною темою 

«Теоретичні та методичні засади розробки навчально-методичного 
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забезпечення іншомовної освіти фахівців» (реєстраційний номер 0115U000190), 

котра виконується відповідно до плану наукової роботи кафедри англійської 

філології Тернопільського національного педагогічного університету імені 

В. Гнатюка. Тему дисертації затверджено Вченою радою Тернопільського 

національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (протокол № 4 від 

24 листопада 2015 року) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень 

у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 8 від 15 грудня 

2015 року).  

Мета роботи полягає в розробленні теоретично обґрунтованої та 

експериментально перевіреної методики формування вмінь англомовного 

професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах 

контекстно-інтегрованого підходу. 

Для реалізації мети дослідження були поставлені такі завдання: 

1.  Проаналізувати сучасний стан іншомовної підготовки майбутніх 

виноробів й охарактеризувати особливості їх професійного іншомовного 

спілкування. 

2.  Визначити методологічні передумови побудови методики формування 

вмінь англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх 

виноробів. 

3.  Визначити зміст і структуру вмінь англомовного професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх виноробів і конкретизувати критерії та 

показники оцінки рівнів їх сформованості. 

4.  Змоделювати процес формування вмінь англомовного професійно 

орієнтованого спілкування майбутніх виноробів і розробити систему вправ для 

реалізації запропонованої моделі. 

5.  Експериментально перевірити ефективність розробленої методики і 

підготувати відповідні методичні рекомендації. 

Обʼєктом дослідження є процес професійно орієнтованого навчання 

англійської мови майбутніх виноробів. 
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Предметом дослідження є методика формування вмінь англомовного 

професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущені, що високого рівня 

сформованості умінь англомовного професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх виноробів можна досягти за умови впровадження розробленої 

методики навчання такого спілкування, яка побудована на основі контекстно-

інтегрованого підходу і передбачає виконання студентами створеної системи 

вправ у три етапи: орієнтаційно-підготовчому, стериотипізовано-ситуаційному 

та варіативно-ситуаційному. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи:  

1) теоретичні: критичний аналіз наукової літератури в галузі лінгвістики, 

психолінгвістики, психології, педагогіки та методики навчання іноземних мов; 

аналіз навчальних посібників і програм з англійської мови для виноробів; 

вивчення та узагальнення досвіду роботи викладачів іноземної мови вищих 

навчальних закладів харчової промисловості; моделювання навчального 

процесу; 2) емпіричні: наукове спостереження за навчальним процесом, 

опитування викладачів, студентів з метою вивчення їх думки про 

сформованість вмінь іншомовного професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх виноробів, тестування з метою визначення сформованості 

зазначених вище вмінь, спостереження за навчальною діяльністю студентів під 

час експериментального навчання, експериментальне навчання, методи 

математичної статистики. 

Наукові положення, що виносяться на захист: 

1. Англомовна професійно орієнтована комунікативна компетентність 

майбутніх виноробів передбачає сформованість на належному рівні вмінь 

ведення ділового письмового листування та усного монологу-презентації 

виноробної продукції.  

2. Контекстно-інтегорваний підхід як методологічна основа дослідження 

передбачає контекстне засвоєння знань та формування ділових і моральних 

якостей особистості майбутнього винороба завдяки розв’язанню проблемних 
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завдань у типових професійних ситуаціях з використанням англійської мови, 

моделюванню предметного і соціокультурного змісту майбутньої професійної 

діяльності, відтворенню їхнього просторово-часового і змістовного контекстів. 

3. Одиницею навчання є типова комунікативна ситуація, а не певний блок 

(компонент навчального змісту) інформації. За умов контекстного 

(ситуаційного) навчання відбувається інтеграція стильових і функціональних 

особливостей ділової письмової комунікації та монологу-презентації, 

професійних якостей і виробничих функцій винороба, трирівневої (макро-, 

мезо- і мікрорівні) і трьохкомпонентної (комунікативний, інтерактивний і 

перцептивний компоненти) структури сформованості умінь в англомовному 

мовленні майбутніх виноробів, а також міжнародних стандартів і вимог до 

рівня володіння виноробами іноземною мовою для здійснення ефективної 

іншомовної професійної діяльності. 

4. Навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування 

майбутніх виноробів відбувається відповідно до науково-обґрунтованої моделі, 

реалізація якої передбачає виконання студентами організованої у три етапи 

системи вправ: орієнтаційно-підготовчий етап забезпечує презентацію нового 

мовного матеріалу, його активізацію і виконання некомунікативних вправ 

закритого типу; стереотипізовано-ситуаційний етап (репродуктивний) готує 

студентів до участі у безпосередньому мовленні (діловому писемному чи 

усному монологічно-презентаційному), до вирішення професійно орієнтованих 

комунікативних завдань, і передбачає виконання умовно-комунікативних 

завдань закритого і відкритого типу для реалізації прийомів стимулювання 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності; варіативно-ситуаційний (продуктивний) 

етап передбачає виконання студентами двох підгруп природно-комунікативних 

вправ, які реалізують прийоми навчання ігрового моделювання та 

інформаційного дисбалансу.  

5. Критеріями оцінювання рівнів сформованості умінь ведення ділового 

листування майбутніх виноробів англійською мовою є: 1) змістовність та 

смислова цілісність; 2) структурна цілісність; 3) мовностильова коректність;  
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4) позамовна стандартизованість. Критеріями оцінювання рівнів сформованості 

умінь ведення монологу-презентації фахівців виноробної сфери є: 1) лексико-

синтаксична насиченість та адекватність; 2) функціональна адекватність 

мовних, мовленнєвих і позамовних засобів; 3) логіко-інформаційна зв’язність; 

4) мовна коректність; 5) ступінь переконання і зацікавленості слухачів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

–  вперше досліджено, теоретично обґрунтовано та розроблено методику 

формування вмінь англомовного професійно орієнтованого спілкування 

майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу, 

обґрунтовано модель процесу навчання, спрямованого на реалізацію 

запропонованої методики; 

–  конкретизовано критерії та показники сформованості вмінь 

англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів; 

–  отримало подальший розвиток вирішення проблеми визначення змісту 

і структури професійно орієнтованої іншомовної компетентності в писемному 

мовленні та веденні монологу-презентації англійською мовою майбутніми 

виноробами. 

Практична значущість дослідження полягає у створенні й 

експериментальній апробації моделі та системи вправ для процесу формування 

вмінь англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх 

виноробів, у розробці методичних рекомендацій щодо реалізації 

запропонованої системи вправ, а також створенні навчально-методичного 

посібника для навчання монологу-презентації англійською мовою та ділового 

листування англійською мовою майбутніх виноробів. 

Запропоновану методику впроваджено в навчальний процес Одеської 

національної академії харчових технологій (протокол № 5 від 22.12.2015 року), 

Механіко-технологічного технікуму Одеської національної академії харчових 

технологій (протокол № 5 від 23.12.2015 року), Херсонського державного 

університету (протокол № 5 від 23.12.2015 року), Національного університету 

харчових технологій (протокол № 5 від 24.12.2015 року). 
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Апробація. Матеріали та результати дисертаційної роботи оприлюднено 

на чотирьох науково-практичних і теоретичних конференціях: Międzynarodowy 

seminarium naukowy «Polska-Ukraina. Edukacja wobeс wyzwań terazniejszości» 

(м. Тернопіль, 24 лютого 2015 р.), ІІІ Міжнародна конференція «Сучасні 

підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» 

(м. Харків, 2015 р.); III Międzynarodkowa konferencja naukowa z cyklu Nauczyciel 

i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian. Kreatywny nauczyciel 

we współczesnej przestrzeni edukacyjnej (м. Бєльсько-Бяла, Республіка Польща, 

4-5 травня 2015 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція «Вища 

освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 

(м. Київ, 19-21 листопада 2015 року,); науково-методичних семінарах кафедри 

англійської філології, а також звітних науково-практичних конференціях 

професорсько-викладацького складу Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у період з 2012 по  

2016 роки. 

Публікації. Результати дисертації відображені в 14 публікаціях, з них  

6 наукових статей, з яких 4 опубліковані в наукових фахових виданнях, 

затверджених МОН України, 2 статті у закордонних фахових виданнях 

(Російська Федерація, Республіка Польща), 2 – тези доповідей на наукових 

конференціях та 6 – навчально-методичних посібників (у співавторстві). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації – 

224 сторінки. Робота включає 8 таблиць і 13 рисунків, 3 додатки займають  

11 сторінок. Список використаних джерел налічує 196 одиниць, з яких 31 – 

іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ І 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ 

 

У розділі здійснено аналіз методів формування вмінь професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів у педагогічній 

теорії і практиці, досліджено та охарактеризовано сутність контекстно-

інтегрованого підходу до формування вмінь професійно орієнтованого 

англомовного спілкування майбутніх виноробів, визначено методологічні 

орієнтири дослідження. 

 

1.1.  Аналіз методів формування вмінь професійно орієнтованого 

іншомовного спілкування майбутніх виноробів у педагогічній теорії і 

практиці 

 

Прискорений розвиток інформаційних технологій, світова тенденція до 

уніфікації національних освітніх вимог, глобальна координація інформаційних 

потоків у всьому світі змінили роль і значення англійської мови у підготовці 

фахівців [151, с. 6]. Якщо ще донедавна випускнику немовних вищих 

навчальних закладів було достатньо тільки спеціальних знань, одержуваних у 

національних центрах підготовки, то в останні роки у світі прийнято низку 

важливих нормативних документів, метою яких є підвищення рівня 

сформованості іншомовної комунікативної компетентності спеціалістів будь-

якої галузі життєдіяльності суспільства.  

В останні роки в практиці виноробства відбулися істотні зміни, які значно 

підвищили роль і значення англійської мови. Це зумовило нагальні потреби 

вдосконалення існуючої системи іншомовної підготовки виноробів з метою 

пошуку шляхів підвищення її ефективності, тобто освоєння більшого обсягу 

професійної інформації з одночасним підвищенням якості навчання в межах 

певної кількості аудиторного часу. 
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Одним із актуальних напрямків у методиці навчання іноземних мов є 

професійно орієнтоване іншомовне навчання майбутніх виноробів. У цьому 

зв'язку доцільним вважаємо проаналізувати стан дослідженості питання 

побудови ефективної системи навчання іноземних мов зазначених вище 

фахівців. Для цього звернемося до наукових робіт, що стосуються 

методологічних аспектів професійно орієнтованої іншомовної підготовки 

студентів немовних спеціальностей, якими є студенти харчових вищих 

навчальних закладів. 

Дисертаційне дослідження Н.Л. Драб присвячене навчанню професійно 

спрямованого монологічного мовлення майбутніх економістів, в якому увага 

автора приділена навчанню студентів веденню монологу-презентації німецькою 

мовою у формі презентації-доповіді та презентації-реклами [47]. Розроблена 

Н.Л. Драб система вправ цікава тим, що в ній закладено принцип ситуативності 

на підставі нових, нетипових обставин, які можуть виникати в умовах 

реального професійного спілкування. Однак аналізоване дослідження 

стосується тільки монологічної форми говоріння, і, таким чином, ігнорує 

проблеми комунікації як інтерактивного процесу, який притаманний 

письмовому діловому листуванню виноробів. Результати цього дослідження 

представляють для нас вагомий інтерес у зв’язку з ґрунтовним дослідженням 

презентації як виду монологічного мовлення, однак у професійній діяльності 

виноробів монолог-доповідь не має значного використання, а монолог-реклама 

володіє відмінними від досліджених згаданим автором ознаками. 

У роботі О.П. Биконі закцентовано увагу на формуванні у студентів – 

майбутніх економістів – умінь ведення ділових письмових переговорів, але 

аналіз змісту розробленого вказаним автором комплексу вправ свідчить про 

перевагу вправ на трансформацію запропонованого навчального тексту, а не 

його самостійне продукування студентами [15, с. 8-9]. 

Критичний аналіз низки наукових публікацій свідчить про існування 

значного доробку теоретичних і методичних досліджень: 1) стосовно різних 

аспектів іншомовної підготовки майбутніх фахівців немовного профілю: 
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інтерактивна методика формування культури професійного іншомовного 

спілкування майбутніх соціальних працівників [150]; запропонована 

інтеграційна методика формування професійної компетентності майбутніх 

перекладачів авіаційної галузі [69]; педагогічні умови та модель формування 

іншомовної культури майбутніх фахівців туристичної сфери [77]; методика 

формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх офіцерів 

правоохоронних органів [130]; методика формування іншомовної професійної 

комунікативної компетентності майбутніх журналістів [107]; методичні аспекти 

диференційованого навчання студентів нефілологічних спеціальностей [158] та 

ін.; 2) специфічних особливостей навчання різних видів мовленнєвої 

іншомовної діяльності: методика формування готовності до читання фахової 

літератури у студентів-медиків [92]; диференційована і сугестивно-асоціативна 

технологія формування умінь говоріння у майбутніх фахівців природничого 

профілю [97]; методика навчання професійно орієнтованого англомовного 

діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери [90]; методика 

використання навчальних стилів у навчанні професійно орієнтованого 

монологічного мовлення (французька мова) [19]; методика навчання читання 

майбутніх інженерів з використанням Інтернет ресурсів [130] та ін.;  

3) методичних питань навчання писемного англомовного мовлення: майбутніх 

фінансистів [140]; майбутніх філологів [12]. 

Всупереч існуванню величезної кількості згаданих вище наукових 

розробок, робимо висновок про те, що вони не стосуються дослідження 

актуальної проблеми підготовки майбутніх виноробів до успішного ведення 

ділового листування англійською мовою та монологу-презентації. 

Окремі аспекти для успішного вирішення поставлених у цьому 

дисертаційному дослідженні завдань висвітлено у працях М.В. Кулакової [74] і 

С.В. Козак [64]. Перша робота присвячена проблемі формування готовності до 

професійної діяльності студентів вищих морських навчальних закладів, де 

зосереджено увагу на психологічних аспектах спілкування серед командного 

складу корабля, а також запропоновані педагогічні умови процесу успішного 
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формування і розвитку вищезгаданої готовності. С.В. Козак розроблено 

методику формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх 

фахівців морського флоту, заснованої на принципі рольової перспективи і 

ситуативно-тематичного структурування навчального матеріалу, тобто 

стосується питання оптимального відбору лексичних одиниць для ведення 

професійно спрямованого діалогу англійською мовою. 

Таким чином, високо оцінюючи значення наукових результатів названих 

вище досліджень, робимо висновок про значний брак наукових передумов для 

вирішення поставленої проблеми, що підтверджує необхідність її спеціального 

вивчення і розробки відповідної методики навчання. 

Проаналізувавши теоретичні передумови розв’язання проблеми нашого 

дисертаційного дослідження, вважаємо за доцільне розгляд існуючих 

практичних розробок у підручниках англійської мови, які використовуються 

для іншомовної підготовки виноробів. 

Для проведення аналізу підручників з англійської мови для студентів 

харчових вищих навчальних закладів необхідно визначити поняття 

«підручник», а також місце, яке він займає в навчально-методичному 

комплексі. І.Л. Бім, Г.В. Рогова та інші дають свої визначення підручника і 

окреслюють вимоги до нього [132]. 

У сучасній методичній літературі підручник визначається як «основний 

засіб навчання», він «є інструкцією у роботі вчителя і учнів; містить зразки 

усної та письмової мови, мовний матеріал, відібраний і організований з 

урахуванням його функціонального навантаження в різних формах спілкування 

і видах мовленнєвої діяльності, а також з урахуванням позитивного досвіду 

учнів у рідній мові та запобігання інтерференції. Матеріал в підручнику 

подається певними дозами, складовими змісту окремих уроків. Кожен урок, як 

правило, включає текст, лексико-граматичний коментар до тексту, граматичний 

матеріал, вправи, словник, ілюстрований матеріал. Підручник реалізує 

концепцію методу навчання, будучи його моделлю, створюється у 

відповідності з програмою навчання та містить матеріал, що підлягає 
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засвоєнню» [2, c. 238]. Дане визначення відображає вимоги авторів до завдань, 

змісту та структури підручника, з яким не можна не погодитися: 

1)  підручник має відповідати програмі і цілям навчання; 

2)  підручник повинен містити мовний матеріал, зразки мови, підлягаючі 

засвоєнню; 

3)  підручник повинен мати певну структуру і зміст. 

До вищевказаних вимог до підручника можна додати вимоги, 

запропоновані Г.В. Роговою: 

1)  підручник повинен мати освітню цінність, викликати інтерес учнів; 

2)  підручник має відображати життя і культуру країни досліджуваної 

мови; 

3)  більшість вправ повинні бути комунікативного характеру; вправи для 

розвитку усного мовлення повинні займати значне місце в загальному обсязі 

вправ і готувати учнів до розмови; 

4)  тексти підручника повинні відрізнятися за формою та змістом [132,  

с. 60-61]. 

Також цікавою є система параметрів оцінки підручників, представлена 

А.Р. Арутюновим і Л.Б. Трушиною: 

1)  ідентифікація (цей параметр передбачає врахування рівня мовної 

підготовки учнів); 

2)  практична реалізованість враховує покомпонентний склад частин 

навчального комплексу, кількість навчальних годин та кількість навчальних 

одиниць для активного і пасивного засвоєння; 

3)  орієнтація навчальних матеріалів на контингент передбачає врахуван- 

ня повноти інструкцій, мотивацію, індивідуалізацію, способи презентації, 

семантизації, тренування, число типів завдань, різноманітність жанрів текстів і 

каналів презентації, форм поточного та заключного контролю, повторення; 

4)  можливість використання для самоосвіти відображає повноту 

інструкцій, вибір альтернативних видів мовленнєвої діяльності та послідовності 

в проходженні матеріалу, самоконтроль, ключі і контрольні завдання; 
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5)  оригінальність авторських рішень визначається за формулюванням 

мети, у відборі текстових матеріалів і способів їх презентації, семантизації, 

контролю [6, с. 10]. 

Оскільки практичним завданням даного дисертаційного дослідження є 

розробка моделі навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування 

студентів – майбутніх виноробів стосовно ведення ділового листування та 

монологу-презентації, то необхідно проаналізувати на основі запропонованих 

нами критеріїв підручники та навчальні посібники, які використовуються для 

навчання майбутніх виноробів у даний час.  

На превеликий жаль, мусимо констатувати той факт, що в Україні 

відсутні спеціалізовані підручники чи посібники. Єдиним можливим і 

доступним джерелом є навчальний посібник російських авторів (Д.Д. 

Хасимова, Е.К. Валиахметова, Р.А. Зайнуллін, 2007). Однак аналіз його змісту, 

структури та навчально-методичного наповнення свідчить про те, що він може 

бути використаний лише для навчання читання фахової літератури, оскільки у 

ньому практично відсутні тренувальні завдання і вправи для належного 

формування навичок і вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності, зокрема 

писемному та монологічному мовленні.  

Проаналізуємо цей посібник відповідно до визначених критеріїв. 

1.  Відповідність посібника цілям навчання і вимогам сучасної методики 

навчання іноземних мов. 

Згаданий вище посібник не відповідає цілям навчального процесу, 

спрямованого на формування в майбутніх виноробів іншомовної 

комунікативної професійно орієнтованої компетентності, оскільки подає лише 

тексти для читання з певним насиченням спеціалізованої лексики, однак у 

ньому відсутня належним чином розроблена система вправ для задоволення 

навчальних потреб студентів. 

2.  Врахування рівня мовної підготовки студентів, а також їх інтересів і 

потреб як майбутніх фахівців.  

На наш погляд, в посібнику, призначеному для навчання у вищій школі, 

повинна дотримуватися наступність. Автор посібника для навчання професійно 
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орієнтованого спілкування повинен виходити з уже наявних у студентів мовних 

знань і мовленнєвих умінь. На жаль, у згаданому нами посібнику така 

наступність не прослідковується, більше того, посібник не передбачає 

врахування різних рівнів сформованості комунікативної компетентності 

студентів. Відповідно, соціально-економічні, науково-технічні та організаційні 

зміни вимагають внесення відповідних корективів у зміст вищезазначеного 

навчального посібника. 

3.  Комплексність у навчанні професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування, яка передбачає здійснення тренування і практики у всіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

Професійна діяльність виноробів вимагає не лише читацьких умінь, але й 

уміння писемного ділового мовлення (листування), презентації у формі 

монологу з метою представлення продукції на різноманітних виставках та 

ярмарках. Вправи, спрямовані на формування і розвиток навичок і вмінь 

писемного мовлення, презентаційних монологічних умінь, відсутні у вказаному 

вище посібнику. 

4.  Різноманітність вправ, їх комунікативний характер, а також правильне 

співвідношення мовних, умовно-мовленнєвих і мовленнєвих вправ. Посібник 

абсолютно не відповідає зазначеному критерію, оскільки усі вправи, що подані 

у посібнику, розміщені на одній сторінці, що ніяк не відповідає принципу 

різноманітності, і тим більше комунікативності. 

5.  Автентичність текстового матеріалу. У посібнику використано 

автентичні матеріали, що є певним позитивом цього навчально-методичного 

ресурсу, однак інформація у текстах носить здебільшого загальний формальний 

характер, можливість і доцільність використання якої у професійній діяльності 

виноробів викликає певний сумнів.  

На нашу думку, при відборі автентичних навчальних текстів для навчання 

майбутніх виноробів професійно орієнтованого англомовного спілкування 

необхідно керуватися такими критеріями: 

А.  Відображення сучасного стану виноробної справи. 
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Б.  Відображення типових ситуацій професійної діяльності у навчальних 

текстах. 

В.  Різноманітність жанрів навчальних текстів:  зразків ділових листів, 

газетно-журнальних статей, презентаційних виступів працівників провідних 

виноробних компаній світу, слайдів таких презентацій тощо. 

Г.  Проблемність, що передбачає вирішення певної розумової задачі 

студентами в процесі роботи з текстом. Ми вважаємо, сучасні підручники та 

навчальні посібники повинні містити вправи різного ступеня проблемності на 

всіх етапах роботи з текстом. 

Таким чином, проаналізувавши єдиний наявний спеціалізований посібник 

з англійської мови для студентів харчових вищих навчальних закладів, слід 

зробити такий висновок: незважаючи на певні достоїнства, він не відповідає 

сучасним вимогам. У зв’язку з цим виникає необхідність створення моделі 

навчання професійно орієнтованого іншомовного письмового спілкування та 

монологічного презентування, яка більшою мірою буде відповідати цілям 

навчання у вищих харчових навчальних закладах і вимогам сучасної методики 

навчання іноземних мов, враховувати рівень мовної підготовки студентів, а 

також їх інтересів і потреб як майбутніх фахівців, носити комплексний 

характер і відрізнятися різноманітністю вправ і автентичністю текстового 

матеріалу. У такій моделі навчання автентичні навчальні тексти відображають 

сучасний стан виноробної справи і типові ситуації майбутньої професійної 

діяльності виноробів, представляють різні жанри і характеризуються 

проблемністю. 

Розробка такої моделі видається нам можливою через інтеграцію 

прогресивних методичних ідей і специфіки професійної діяльності майбутніх 

виноробів у веденні ділового листування та монологу-презентації англійською 

мовою, що висуває необхідність теоретичного обґрунтування методики 

контекстно-інтегрованого навчання професійно орієнтованого іншомовного 

мовлення виноробів. 
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1.2.  Контекстно-інтегрований підхід до формування вмінь 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів 

 

Винороб, згідно з чинними професіограмами і вимогами до його 

професійної компетентності, повинен бути всебічно освіченим фахівцем, що 

володіє не тільки вузькопрофесійними знаннями про вирощування сортів 

винограду, з яких можна виготовити високоякісне вино, а також про 

технологію виробництва різних сортів вина, але і прекрасно представляє роботу 

інших основних виноробних служб (маркетингової, дегустаційної, 

технологічної та медико-санітарної). Цей аспект важливий для визначення сфер 

професійного спілкування виноробів. 

Винороб повинен володіти комунікативними вміннями, оскільки 

випускник харчового вузу у випадку участі у різного роду презентаціях 

продукції зобов’язаний переконати у тому, що вино, яке він презентує, є 

найкращим, бо від цього залежатиме успіх усієї компанії. З іншого боку, для 

того, щоб вино потрапило на виставку чи на полиці магазинів, потрібно 

комплексне залучення багатьох ланок у технологію виробництва вина, яке 

вимагає налагодження постачання низки товарів та матеріалів, яке, у свою 

чергу, потребує ведення ділового листування з метою обговорення паритетних 

умов ведення бізнесу. Таким чином, винороб повинен вміти правильно і 

швидко приймати рішення в складних професійних ситуаціях, здійснювати 

іншомовне спілкування на високому рівні, від чого часто залежить успіх як 

інших працівників виноробних компаній, так і всього бізнесу загалом. 

Виконання виноробом своїх посадових обовʼязків залежить від наявності 

певних професійних якостей, серед яких уміння вести спілкування англійською 

мовою займає провідне місце. У зв'язку з цим формування у студентів харчових 

вищих навчальних закладів умінь в іншомовному письмовому діалогічному 

мовленні та монологічному презентуванні стає однією з головних цілей їх 

навчання у згаданих вишах. 
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Визначивши мету навчання майбутніх виноробів як формування у них 

умінь ведення ділового листування та монологічної презентації виноробної 

продукції англійською мовою в якості компонента іншомовної комунікативної 

компетенції, перейдемо до розгляду понять ділового та професійного 

спілкування. У цих цілях необхідно більш чітко визначити ці поняття. 

Існують численні класифікації спілкування за цілями, функціями і 

учасниками. За змістом спілкування часто характеризують як формальне 

(ділове) і неформальне (світське, буденне, побутове). Ділове спілкування 

визначається як «процес взаємозвʼязку і взаємодії, в якому відбувається обмін 

діяльністю, інформацією та досвідом, який передбачає досягнення певного 

результату, розв’язання конкретної проблеми або реалізацію певної мети» [22, 

с. 56]. Що стосується професійного спілкування, то вважаємо, що воно є 

певним чином опосередковане різного роду технічними пристроями, 

технологічними процесами та інформаційними звʼязками. О.М. Мутовкіна дає, 

на наш погляд, точне визначення професійного спілкування: це 

«опосередковане професійною діяльністю спілкування в єдності 

комунікативних, інтерактивних і соціально-перцептивних компонентів, 

базоване на принципах суб'єкт-суб'єктності та продуктивності» [106]. Як видно 

з визначень ділового та професійного спілкування, даних Г.В. Бороздіною і 

О.М. Мутовкіною, вони близькі за змістом і засновані на діяльнісному підході. 

Важко простежити відмінність у цих поняттях. Деякі автори поєднують ці два 

поняття, говорячи про професійно-ділову розмову і ділове професійне 

спілкування [159; 58]. Визначення професійно орієнтованого спілкування 

іноземною мовою, дане Л.В. Макар, відображає певні характеристики 

професійного спілкування, зокрема за ознакою опосередкованості: «це процес 

встановлення, підтримання та розвитку цілеспрямованого прямого або 

опосередкованого контакту між різномовними представниками однієї і тієї ж 

професії» [89, с. 13]. 

У класифікації спілкування за видами і типами, запропонованій Б.Д. 

Паригіним, можна встановити відмінність між діловим і професійним 
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спілкуванням [117, с. 90-96]. На думку згаданого автора, види спілкування 

можуть бути виявленням як характеру самого спілкування, так і результатом 

його предметної спрямованості. Він виділяє політичне, релігійне, наукове та 

економічне спілкування. Типологічні відмінності визначаються ним у 

залежності від специфіки психічного стану і настрою учасників 

комунікативного акту. У зв'язку з цим автор розрізняє: 1) ділове та ігрове 

спілкування; 2) безособово-рольове і міжособистісне; 3) духовне і утилітарне; 

4) традиційне і інноваційне. Не можна не погодитися з Б.Д. Паригіним щодо 

того, що в діловому спілкуванні заздалегідь задано майже все – від сценарію 

відносин між взаємодіючими індивідами, суті виконуваних ними ролей, норм їх 

активності, дистанції відносин до досить високого ступеня виразності 

очікуваних результатів. Виходячи з цієї класифікації, професійне спілкування 

опосередковане своєю предметною спрямованістю, професійним змістом, а 

ділове – характером взаємин комунікантів. У цьому зв’язку видається цікавою 

ідея британських авторів Т. Дадлей-Еванза і М.Дж. Сент-Джон [171, с. 6-9]. На 

їх думку, важливо спробувати дати визначення поняттям English for Specific 

Purposes («англійська мова для спеціальних цілей») і Business English, але без 

сумніву будь-яка така спроба класифікації призводить до того, що поняття 

виявляються частково такими, що співпадають, і виникає плутанина. 

Відповідно до запропонованої ними схеми ділова англійська мова входить як 

складова частина професійної англійської мови, хоча автори і допускають 

точку зору, згідно якої ділова англійська мова має розглядатися самостійно, 

оскільки включає в себе як загальний курс англійської мови (General English), 

так і спеціальний курс англійської мови (Specific Purposes English). 

Намагаючись дати визначення понять «загальна», «ділова» і «професійна 

англійська мова», автори пропонують до розгляду графік з різноманітними 

типами курсів англійської мови, в крайній лівій точці якого знаходиться General 

English (наприклад, англійська для початківців), а в крайній правій – Specific 

English (наприклад, курс, пристосований до вузькоспеціальних ситуацій, як в 

навчанні виноробів, у якому у великому обсязі використовується автентичний 
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матеріал). Таким чином, намагаючись уникнути збігу понять ділової та 

професійної англійської мови, автори говорять про загальний курс і 

спеціальний курс англійської мови. 

З нашої точки зору, поняття професійного спілкування має вузький і 

широкий смисли. У вузькому сенсі слова воно визначається умовами 

професійної діяльності, способами його організації, виробничими завданнями, 

що розв’язуються, індивідуальними характеристиками учасників і стосунків 

між ними. Воно, безсумнівно, має регламентований характер. У цьому 

розумінні поняття професійного спілкування практично еквівалентне поняттю 

ділового спілкування. Професійне спілкування є формальним (діловим) 

спілкуванням у певному професійному середовищі. Але професійна діяльність 

не обмежується лише діловими проблемами. Тоді можна говорити про 

неформальне спілкування, яке часто тісно переплітається з чисто формальним 

спілкуванням. Справжній професіонал – це фахівець з широким кругозором, він 

може обговорювати з представниками виноробного обладнання не тільки 

вузькопрофесійні питання, а й вести неформальне спілкування. У даному 

випадку має місце професійне спілкування в широкому сенсі слова. 

Таким чином, у нашому дисертаційному дослідженні ми будемо 

розглядати професійне спілкування у вузькому сенсі, яке має формальний 

діловий характер і проявляється у веденні ділового листування та монологу-

презентації англійською мовою майбутніми виноробами. 

Стосовно ділової сфери діяльності в якості моделі ділової взаємодії ми 

будемо розглядати транзакційну модель комунікації (рис. 1.1), що представляє 

спілкування як процес одночасного відправлення і отримання повідомлень його 

учасниками [36, с. 46]. У відповідності з цією моделлю неможливо виділити 

окремий акт комунікації, оскільки «в кожен момент ми здатні отримувати і 

декодувати повідомлення іншої людини, реагувати на її поведінку, і в той же 

самий час інша людина отримує наші повідомлення і відповідає на них»  

[59, с. 8]. 
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Рисунок 1.1. Транзакційна модель комунікації [36] 

 

Подібну модель ми надалі будемо визначати як діловий контакт, який 

володіє, з одного боку, тим же компонентним складом, що й транзакційна 
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особливості (психологічні, соціально-психологічні, лінгвістичні та ін.), які 
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представлена в наступній схемі. 

У процесі ділового спілкування переважає предметно-орієнтоване 

спілкування, в ході якого реалізується маніпулятивний стиль комунікації, тобто 

здійснення певного впливу на партнера [83, с. 112-115]. Предметно-орієнтоване 

спілкування (діяльнісне в термінології Ю.С. Крижанскої і В.П. Третьякова) 

реалізується в процесі здійснення людьми спільної діяльності. Даний вид 

спілкування об'єднує велику кількість різноманітних ситуацій, в яких 

реалізується спільна діяльність людей, спрямована на досягнення певної 

виробничої мети, вирішення практичного завдання. Взаємодія індивідів у цих 

ситуаціях характеризується маніпулятивним стилем спілкування, неодмінною 

умовою якого є функціональне залучення партнерів по комунікації у спільну 

діяльність. Партнер по мовному контакту розглядається як обовʼязкова умова і 

засіб досягнення визначеної мети. Прикладами ситуацій маніпулятивного 
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стилю спілкування можуть слугувати обговорення завдання працівниками 

підприємства, інструктаж фахівця-початківця, співбесіда при прийомі на 

роботу та ін. [72, с. 241-254]. 

Ділове спілкування у сфері міжкультурної комунікації займає особливе 

місце серед інших видів спілкування, оскільки воно опосередковує спільну 

діяльність людей, що належать до різних культурних спільнот. Забезпечення 

предметно-практичної діяльності індивідів, різноманітністю якої є і спільна 

праця в тому чи іншому професіональному середовищі, являє собою 

найважливішу соціальну функцію спілкування. При цьому, під 

«забезпеченням» розуміється оволодіння, планування та координація цієї 

діяльності [83, с. 165]. У цьому випадку спілкування завжди передбачає 

наявність якоїсь комунікативної мети / екстралінгвістичного завдання, що 

значною мірою визначає специфіку взаємовідносин між суб'єктами спілкування 

в рамках цієї діяльності. Стосовно ділового спілкування у сфері міжкультурної 

комунікації така немовна мета / екстралінгвістичне завдання обумовлюється 

конкретними обставинами певної сфери предметно-практичної діяльності 

людей, яка спрямована на досягнення цієї мети, чим і виникає потреба в 

спілкуванні.  

Спрямованість ділового спілкування у сфері міжкультурної комунікації в 

цілому і кожного його конкретного акту на вирішення певної професійно 

орієнтованої задачі нерозривно пов’язана з характером відношення співпраці 

партнерів по спілкуванню. Головною умовою ефективності ділового 

співробітництва є досягнення відносин продуктивного співробітництва з 

партнером по спілкуванню, забезпечене спрямованою зміною в смисловому 

полі реципієнта [36, с. 79]. 

Таким чином, ділове спілкування у сфері міжкультурної комунікації може 

розглядатися як спосіб організації та оптимізації того чи іншого виду спільної 

предметно-практичної діяльності, здійснюваної в певних цілях представниками 

різних культур. При цьому специфіка екстралінгвістичного завдання, що 

визначає сутність спільної діяльності, сфера ділового спілкування, її 
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особливості, а також міжкультурний фактор є основними параметрами, що 

відрізняють даний вид спілкування від інших [36, с. 80].  

У відповідності з теорією мовленнєвої діяльності (О.М. Леонтьєв, Л.С. 

Виготський, О.О. Леонтьєв, М.І. Жинкін) основними етапами розвитку ділового 

контакту є: 

1)  передконтакт, метою якого є підготовка до ділової взаємодії – збір 

інформації та її аналіз, а також планування учасниками контакту програми 

майбутнього ділового спілкування партнерів; 

2)  комунікативний контакт, суть якого полягає в реалізації акту усної або 

письмової взаємодії в діловому контексті (початок контакту, його розвиток і 

завершення); 

3)  постконтакт – аналіз та узагальнення результатів ділової взаємодії, 

прийнятих у ході контакту рішень, підведення підсумків, а також планування 

на цій основі певних дій з метою подальшої їх реалізації. 

Розглянемо кожен з перелічених етапів докладніше. 

Передконтакт – перший етап розвитку контакту – здійснюється в період 

підготовки до ділового спілкування. Ця підготовка реалізується шляхом 

безпосередньої (усної) або опосередкованої (письмової) мовної взаємодії 

майбутніх учасників ділового контакту. Під час передконтакту реалізуються дії, 

спрямовані на забезпечення подальшого ефективного досягнення цілей 

комунікації під час власне контакту. На даному етапі комунікант вчиняє дії зі 

збору необхідної інформації, її аналізу і на підставі отриманих даних планує 

майбутній діловий контакт. 

Планування програми ділового контакту являє собою комплекс дій 

комуніканта, що відображають його поведінку в ході майбутньої ділової 

взаємодії. Даний комплекс містить: 1) уточнення формулювання (на основі 

отриманих та проаналізованих відомостей) цілей ділового контакту;  

2) визначення стратегії і розробка тактики/тактик для успішного досягнення 

уточнених цілей контакту; 3) складання схеми розгортання планованої ділової 

взаємодії, де комунікант конкретизує умови та особливості її реалізації, що 
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залежать від обраного модусу ділового спілкування – усного або письмового 

(наприклад, деталі організації контакту – при усному діловому спілкуванні, 

обсяг повідомлення (тексту), спосіб його передачі – при письмовому діловому 

спілкуванні); 4) підготовку документації, необхідної для ділового контакту 

(проекти контрактів / угод / договорів / протоколів, схеми, таблиці, графіки, 

діаграми та ін.) 

Комунікативний контакт – другий етап розвитку ділового контакту являє 

собою цілеспрямовано організовану пряму взаємодію партнерів по комунікації, 

характеристика якої безпосередньо пов’язана з особливостями жанру ділової 

комунікації, в якому здійснюється контакт. 

Жанри ділового спілкування характеризуються тими стильовими рисами, 

які властиві діловому функціональному стилю в цілому. Аналіз праць, 

присвячених вивченню особливостей ділової комунікації, дає підстави 

зазначити, що існує багато думок щодо набору характерних ознак, властивих 

даному функціональному стилю. До основних відносять: точність, 

лаконічність, безособовість, узагальненість, логічність, об’єктивність, ясність, 

стислість, повноту, стандарт, економність, конкретність, офіційність, 

імперативність, відсутність емоційності тощо [3; 63; 102]. Даний перелік 

видається досить різноплановим, а окремі його складові – недостатньо чітко 

аргументованими. У ряді класифікацій стильові риси поділяються на первинні і 

другорядні, однак переконливого обґрунтування подібної дихотомії не 

наводиться, а виділені ознаки характеризуються як більш-менш значущі. 

Критичний аналіз стильових ознак, притаманних діловому мовленню, в 

концепціях різних авторів, дозволяє констатувати таке: а) деякі стильові ознаки 

(зокрема, ясність і лаконічність) можна розглядати швидше як необхідні вимоги 

до будь-якої публічної мови, б) назви низки стильових особливостей є 

синонімічні, позначаючи ті ж явища (лаконічність, стислість, економічність),  

в) окремі стильові ознаки найчастіше є різноплановими і суперечать один 

одному (зокрема, конкретність, узагальненість, виразність, стандарт); г) деякі 

стильові особливості (безособовість, узагальненість, обʼєктивність, 
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імперативність і відсутність емоційності) характерні для письмових жанрів 

ділового стилю (звіти, документація). 

Детальне вивчення стильових характеристик ділової комунікації 

дозволило виявити найбільш релевантні для реалізації основної функції 

ділового спілкування, що полягає в регулюванні ділових відносин [3; 63; 102]. 

Реалізація даної функції ділового спілкування базується в основному на таких 

особливостях письмових текстів як офіційність і стереотипність. 

Функціональна необхідність кожної з цих особливостей текстів зумовлена 

певними вимогами до стилю [55, т. 2, с. 30]. Зокрема, офіційність викликана 

необхідністю відобразити в тексті офіційно-ділові стосунки комунікантів; 

стереотипність припускає використання в мові певних стереотипів спілкування 

– «соціокультурно маркованих одиниць ментально-лінгвального комплексу, що 

реалізуються в мовному спілкуванні у вигляді визначеної вираженої в мові 

асоціації до стандартної для даної культури ситуації спілкування» [141, с. 456]. 

Стереотипність має велике значення для забезпечення зручності обробки 

адресатом письмових текстів, що містять значну кількість стандартних 

елементів, внаслідок чого учасники ділового спілкування реалізують свідому 

установку «на стандартизацію мови при відображенні типових ситуацій 

ділового спілкування» [55, т. 2, с. 30]. 

Постконтакт – третій етап розвитку ділового контакту – здійснюється по 

завершенні взаємодії сторін. Цей етап полягає в аналізі результатів, отриманих 

у процесі комунікації, в осмисленні й оцінці домовленостей, які були досягнуті 

в процесі спілкування, в підведенні підсумків ділового контакту, а також у 

розробці планів подальших дій, спрямованих на реалізацію прийнятих рішень. 

Результати проведеного аналізу дозволяють комуніканту оцінити ті установки, 

які були сформовані на етапі передконтакту, і зробити відповідні висновки. Ці 

висновки ставляться як до перспектив майбутніх професійних контактів, так і 

до його учасників. Відповідно, комунікант вносить певні зміни, уточнення до 

наявних у нього установок і з їх урахуванням приступає до планування 

подальших спільних дій, здійснюваних за допомогою організації нових усних і 

письмових мовних контактів. 
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Ґрунтуючись на вищесказаному, можна зробити висновок, що основні 

етапи розвитку ділової комунікації (передконтакт, комунікативний контакт, 

постконтакт) реалізуються в процесі ділового листування іноземною мовою. 

Відповідно, професійно орієнтоване ділове спілкування розуміємо як 

процес становлення і розвитку контактів індивідів, що включає 

комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти, і спрямований на 

виконання спільної професійної діяльності та досягнення позитивних 

результатів у ній.  

Б.Ф. Ломов, досліджуючи структуру спілкування, запропонував цікаву 

схему рівнів аналізу спілкування [86, с. 204-207]. Він виділив три основних 

рівні: макрорівень, мезорівень і мікрорівень. На першому рівні аналізу 

(макрорівні) необхідно визначити ті соціальні групи, до яких залучений індивід, 

і коло осіб, з якими він спілкувався, безпосередньо і опосередковано. 

Для виявлення факторів, що впливають на зміст і динаміку спілкування, 

слід звернутися до аналізу суспільства, в якому живе даний індивід. На цьому 

рівні спілкування та його форми залежать від «існуючих в даному суспільстві  

(і соціальних групах) норм, традицій і правил поведінки, стосунків суспільної 

та індивідуальної свідомості, вікових особливостей психіки, розвитку 

здібностей, характеру, потреб, мотивів, формування життєвих планів індивідів 

тощо». На другому рівні (мезорівні) «головне – зміст спілкування, який 

визначається темою». Нам видається важливим її розвиток, тобто розкриття 

динаміки спілкування, і виявлення використовуваних засобів (вербальних і 

невербальних). На даному рівні аналізу вивчаються окремі контакти, в які 

вступають люди при вирішенні тієї чи іншої спільної задачі. Б.Ф. Ломов також 

виділяє три фази спілкування, повʼязані зі встановленням і розвитком контакту. 

На третьому рівні аналізу (мікрорівні) передбачається «вивчення окремих 

сполучених актів спілкування, що виступають в ролі своєрідних елементарних 

його одиниць». У спілкування включаються не тільки мовні цикли, але й 

сполучені емоційні реакції, взаємопов'язані мімічні і пантомімічні рухи [86]. 
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Запропоновану Б.Ф. Ломовим трирівневу схему аналізу спілкування 

можна застосувати і до професійного спілкування виноробів. На макрорівні 

професійне спілкування цих фахівців необхідно розглядати, виходячи з його 

службових обов'язків, і у відповідності зі сформованим професійним етикетом. 

На мезорівні в центрі уваги знаходиться серія ситуацій найбільш типових для 

професійного спілкування винороба, а також динаміка професійного 

спілкування. На мікрорівні слід проаналізувати лексико-граматичну і 

синтаксичну сторони мовного спілкування винороба. 

Не менш важливим видається завдання характеристики професійного 

спілкування для досягнення мети нашого дослідження. 

Це питання розглядали багато дослідників. Е.Г. Азімов і Л.І. Щукін 

запропонували розгорнуту класифікацію спілкування [2, с. 193]. Вона включає 

такі види спілкування: залежно від положення співрозмовників відносно один 

одного – контактне/дистанційне; відповідно до наявності/відсутності 

опосередкованого «апарату» – безпосереднє/опосередковане; з точки зору 

існування мови – усне/письмове; з точки зору організації тексту за ознакою 

комунікативної ролі мовця/слухача – діалогічне/монологічне; з точки зору 

кількості учасників – міжособистісне/публічне/масове; з точки зору взаємин 

тих, хто спілкуються – приватне/офіційне; з точки зору дотримання правил 

побудови тексту – вільне/стереотипне; з точки зору особистісних відносин і 

оцінок в процесі говоріння – кооперативне/конфліктне; за характером 

переданого змісту – інформативне/фактичне. 

Спираючись на цю класифікацію, професійно орієнтоване писемне ділове 

мовлення виноробів можна визначити як: 

1)  дистанційне спілкування; 

2)  опосередковане спілкування (при обробці особистої документації); 

3)  письмове (пов’язане зі складанням ділових листів); 

4)  монологічне чи діалогічне; 

5)  міжособистісне; 

6)  офіційне; 
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7)  загалом стереотипне; 

8)  як правило, кооперативне; 

9)  в основному інформативне. 

Інші ситуації професійного спілкування майбутніх виноробів вимагають 

визначення ознак усного презентаційного професійного мовлення, яке 

визначаємо як: 

1)  безпосереднє спілкування; 

2)  усне з використанням писемних зразків мультимедійної презентації; 

4)  монологічне; 

5)  міжособистісне; 

6)  офіційне; 

7)  загалом стереотипне; 

8)  кооперативне; 

9)  інформативне. 

Перераховані характеристики професійного спілкування винороба 

показують різноманітність цього виду діяльності і вимагають врахування 

зазначених вище специфічних ознак при створенні системи вправ. 

Відповідно, ведучи мову про професійно орієнтоване іншомовне ділове 

листування винороба, варто зазначити, що воно є різноманітним і 

різноплановим. З одного боку, воно пов’язане з взаємодією з різними бізнес-

партнерами та іншими виноробами, з іншого боку, воно опосередковане 

роботою численних технічних засобів. І, нарешті, виноробу доводитися 

працювати з різноманітною документацією та матеріалами англійською мовою. 

Крім того, таке професійне спілкування охоплює не тільки вузькоспеціальні 

питання, що представляють професійно-ділову сферу, а й питання, пов’язані з 

соціально-культурною та адміністративно-правовою сферами спілкування. 

Визначення професійного спілкування, подане О.В. Цибульскою, видається 

недостатньо повним: «Професійне спілкування – це жива розмова з конкретною 

людиною головним чином на ділові теми у діловій або формальній обстановці з 

дотриманням службової етики, етикету традиційних норм гостинності та 
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звичаїв країни проживання» [152, с. 17]. Але далі в роботі цього автора ми 

знаходимо, що в культурно-побутовому і екскурсійному плані спілкування 

розвивається з представниками місцевих громадських організацій, 

екскурсоводами, населенням. Таким чином, О.В. Цибульська вважає, що 

професійне спілкування поширюється не тільки на професійно-трудову сферу. 

Автор визначає ті посадові особи, з якими зазвичай здійснює своє професійне 

спілкування фахівець. Відповідно, мовлення відрізняється наявністю великої 

кількості різноманітних кліше, еліпсисів, простих граматичних структур і 

особливої процедури передачі повідомлень. До цього списку, нагадуємо, 

потрібно додати виділені вище особливості стилю, властиві діловому 

мовленню. 

Під кліше розуміємо «будь-яку готову мовну формулу, критерієм для 

введення якої є регулярність її появи в повторюваних мовних ситуаціях» [50,  

с. 43]. Вживання кліше у професійному мовленні виправдано тим, що 

«клішованість підвищує стислість, точність, виразність, стійкість і ситуативну 

заданість мови» [115, с. 17-19]. Крім того, з точки зору економії зусиль і мовних 

ресурсів, комунікант, вибираючи кліше як збільшену оперативно-мовну 

одиницю, досягає переваг за рахунок розвантаження робочої зони oпeративної 

пам'яті і підвищення пропускної спроможності каналу зв'язку; зменшується 

число операцій, посилюється ситуативна спрямованість мовленнєвої дії» [115, 

с. 17-19], при цьому не тільки мовець, але і слухач має переваги, оскільки опора 

на масив готових і напівготових знаків є передумовою ефективного 

розгортання усно-мовленнєвої діяльності. Кліше мають «інформативно-

необхідний характер і відносяться до доцільного застосування готових формул 

відповідно до комунікативних вимог тієї чи іншої мовної сфери» [164, с. 588]. У 

нашому випадку вживання кліше сприяє зменшенню числа помилок у 

розумінні мови мовця. 

Під еліпсисом розуміється «пропуск в мові або тексті мовної одиниці, яка 

мається на увазі, структурна «неповнота» синтаксичної конструкції» [164, 

с. 592]. Еліпсис – пропуск певного члена речення, компонента висловлювання, 
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який легко відновлюється із контексту ..., з конкретної мовної ситуації [164, 

с. 592]. На думку низки вчених [115, с. 23], еліптичність потрібна як засіб 

підвищення динамізму усного мовлення, його ситуативної спрямованості, 

економічності, ефективності ..., розвантаження від тих надлишкових елементів, 

які гальмують інформаційний обмін. У навчанні монологу-презентації 

необхідно враховувати цю особливість професійного мовлення. 

Ведучи мову про професійно орієнтоване іншомовне монологічне 

презентаційне мовлення винороба, будемо користуватися поняттям монологу-

презентації з елементами аргументації, опису та переконання. Обґрунтуємо 

зазначене поняття, звернувшись до характеристики специфічних ознак 

монологу-презентації.  

Як справедливо зазначає В.І. Щитова, в сучасному світі особливе місце 

зайняли практики соціокультурного конструювання, і комунікаційні технології 

стали їх основним механізмом, дозволяючи встановлювати відповідні зв’язки, 

формувати норми взаємовідносин між суб’єктами соціального простору, 

здійснюючи вплив на поведінку один одного, зберігаючи при цьому 

демократичність. Саме тому виникає питання про необхідність пошуку 

непрямих шляхів і методів впливу, які могли б змінювати точку зору або норми 

поведінки цільової аудиторії не директивним способом, створювати умови, за 

яких певні норми життя і діяльності ставали б внутрішньою потребою 

особистості чи соціальної групи [163, с. 3]. На підставі таких переконань 

зазначена вище дослідниця виокремлює презентацію як одну з найдієвіших у 

цьому аспекті комунікаційних форм впливу.  

Для вирішення різного роду соціальних завдань використовують два типи 

презентацій. До першого типу відносять такі, в яких зацікавлений суб’єкт 

встановлює різноманітні зв’язки через перетягування інших у свій бік, 

прививаючи їм свій спосіб мислення і поведінки, пропонуючи свій спосіб 

використання світогляду чи ідеології. У цьому випадку презентатори 

використовують два шляхи впливу: 1) через нав’язування адресату бажаних 

форм поведінки; 2) через випробування їх на собі, а потім пропонуючи 
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демонстрацію можливого досягнення результату за допомогою презентаторів. 

Другий тип презентацій зумовлений необхідністю з їх допомогою досягти 

презентаторами своєї мети, опираючись на інших (адресатів) як на 

рівноправного партнера, зацікавленого у взаємовигідних діях. З цього приводу 

варто зазначити, що у професійній діяльності майбутніх виноробів, як свідчать 

наші спостереження, використовуються обидва типи презентацій, однак другий 

переважає, оскільки саме бізнес-презентації (як їх часто називають в науковій 

літературі [129, с. 56]) вирішують завдання, пов’язані з діловими відносинами 

реципієнтів, в яких кожен із партнерів повинен максимально можливим 

способом артикульовано запропонувати свою позицію іншій стороні.  

Професійно спрямоване презентаційне мовлення має чітко виражені 

ознаки монологу. Тому вважаємо за доцільне здійснити характеристику стану 

наукової думки про лінгвостилістичні та психокогнітивні особливості 

іншомовного монологу.  

Аналіз функціонування монологу в культурі неможливо відокремлювати 

від сфери, в якій він застосовується, оскільки саме сфера застосування 

обумовлює його функціональні особливості. В риториці монолог існує як 

частина мовної практики, але без виділення суттєвих ознак і властивостей; в 

лінгвістиці та філології монологічний текст аналізується як один із засобів 

літературної творчості, але розглядається здебільшого персонажне мовлення; в 

герменевтиці лише обґрунтовується важливість проблеми дослідження 

монологу; психологами досліджується монолог як вид розумової діяльності, як 

форма мислення, але обмежується лише питаннями сприйняття та розуміння; 

теоретики і практики сценічної майстерності приділяють увагу лише 

практичному втіленню монологів в кіно, на радіо, в естрадному мистецтві, в 

театрі, не обґрунтовуючи їх теоретично з достатньою науковою повнотою  

[149, с. 8].  

Вивчення наукової літератури з проблеми дослідження дало можливість 

О.В. Асадчих [7, с. 6] «визначити психологічні характеристики іншомовного 

монологічного спілкування, якими є організованість, цілеспрямованість, 
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розгорнутість, довільність, які витікають з його контекстної природи та 

реалізуються у таких характеристиках усного монологічного мовлення як 

послідовність, логічність, тематичність та інформативність. За функціональною 

психологічною схемою породження мовленнєвого висловлювання процес 

породження складається зі спонукально-мотиваційної, аналітико-синтетичної 

та виконавчої фаз. Саме аналітико-синтетична фаза відіграє вирішальну роль у 

процесі породження усного монологічного мовлення, оскільки її основним 

змістом є механізм внутрішнього оформлення висловлювання, де формуються 

основні якості усного монологічного мовлення – логічність, зв’язність, 

розгорнутість» [7, с. 6].  

Проблема типології професійно спрямованих монологічних висловлю- 

вань вивчалася й досліджувалася такими вітчизняними та зарубіжними 

вченими, як О.С. Большакова, Л.В. Бондар, Л.О. Ємельянова, А.Л. Мірзоян, С.І. 

Тітов, V. Benson, D. Coffey, D. Maingueneau, T. Hutchinson, C. Kennedy, 

P. Strevens, A. Waters, R. Bolitho тощо. Більшість дослідників вирішують 

проблеми, пов’язані з навчанням видів професійного монологічного мовлення в 

межах наукової або вузько професійної сфери спілкування, а саме: монологу-

повідомлення, монологу-міркування, монологу-опису тощо [32]. За 

класифікацією, яку зустрічаємо в праці французького дослідника [188], існують 

такі типи дискурсів у межах усних монологічних висловлювань: 

аргументативний, пояснювальний, умоглядний, інформативний, розповідний, 

описовий, закликальний, наказовий, споглядальний, ігровий, консульту- 

вальний.  

Н.Ф. Бориско класифікує монологічні висловлювання через типологію 

комунікативних намірів і виділяє інформуючі, активуючі, роз’яснювальні й 

контактовстановлюючі (у формулюванні згаданого вище автора) типи 

монологів [21]. 

Враховуючи результати наших спостережень за комунікацією виноробів 

та відповідями експертів у ході констатувального етапу експерименту, у 

професійній діяльності майбутні винороби найчастіше використовують 

монолог-аргументацію та монолог-опис з елементами переконання.   
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Розглянемо характеристики професійно спрямованого монологу-

аргументації за трьома критеріями цілісності: за формою (логіко-структурна 

цілісність), змістом (змістово-смислова цілісність) та функцією (функціональ- 

но-комунікативна цілісність). 

На думку Л.В. Бондар, ефективне досягнення комунікативної мети, яка 

реалізується за допомогою монологу-аргументації, залежить від мовних 

засобів, риторичних прийомів, використовуваних під час продукування 

монологічного висловлювання, індивідуальних психо- та лінгвокогнітивних 

особливостей мовця, передбачених специфікою дискурсу монологу такого 

типу. Його структура, зумовлена необхідністю введення елементів пояснення, 

містить три головних складових: 1) вступ (повідомленя теми, визначення 

проблеми); 2) головну частину: теза, аргументи, приклади (вирішення 

проблеми); 3) висновки (підведення підсумків, узагальнення викладеного вище) 

[18, c. 152]. 

Монолог-опис є констатуючим типом монологічного висловлювання, в 

якому стверджується наявність чи відсутність будь-яких ознак в об’єкті, 

описується предмет, вказується їх просторове розміщення і перераховуються 

його якості та ознаки, у нашому випадку – ознаки і якості вина чи устаткування 

для його виробництва.  

На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури [45] та власних 

спостережень за професійною діяльністю виноробів можемо виокремити таку 

структуру монологу-опису з елементами переконання: 1) зацікавлення описуваним 

об’єктом; 2) мобілізація життєвого та професійного досвіду, пов’язаного з 

описувним об’єктом; 3) послідовний опис об’єкта від загального до часткового; 

4) суб’єктивна оцінка властивостям описуваного об’єкта; 5) використання 

різноманітних мовленнєвих структурі мультимедійних засобів для 

максимального ефекту опису; 6) висновок. 

Таким чином, професійно-ділова сфера іншомовного спілкування 

винороба включає в себе ситуацій писемного ділового листування та 

продукування монологу-презентації у формі опису та аргументації з 

елементами переконання. 
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У цьому зв’язку, а також на підставі виділених особливостей писемного 

іншомовного мовлення, доцільним є дослідження параметрів ділового 

письмового діалогічного мовлення виноробів. 

Найпоширенішим видом письмової ділової комунікації є ділова 

кореспонденція. Навчання техніки написання різного виду листів дає 

можливість опанувати різноманітністю форм і функцій мови, які є невід’ємною 

частиною вдосконалення мовної майстерності. У рамках тематичної 

класифікації, кожен тип ділового листа виконує певні функції і має конкретні 

цілі [180, с. 17], наприклад: повідомлення – інформує про отримання того чи 

іншого товару; оферт – повідомляє про наявність будь-якого товару, його 

якості, кількості і ціни; контракт – регламентує діяльність сторін, які 

домовляються. Кожній з мовних функцій листа відповідає своєрідний словник, 

характерні властиві тільки їй конотації, структура побудови речень і стиль 

написання, залежно від комунікативних намірів адресанта і мети повідомлення. 

У межах кожної функції існують різні рівні формальності і неформальності 

ділового листа, тобто дотримання встановлених норм і правил відтворення 

інформації в письмовій формі або відхилення від них. 

Залежно від мети, діловий лист має мати певні аспекти реалізації 

(характеристики і якості), відповідати низці параметрів, спільних для грамотно 

оформленого ділового дискурсу. Так, Ц. Тодоров розрізняє три основні 

категорії / параметри: вербальний, синтаксичний і семантичний. Вербальний 

параметр визначається конкретними реченнями, що формують текст, 

синтаксичний визначається взаємовідносинами частин тексту, а семантичний 

відображає глобальний сенс тексту, визначає частини, на які сенс розпадається 

[195]. Н.Е. Енквіст зводить лінгвістичні параметри тексту до трьох основних - 

тема (topic), фокус (focus) і зв’язок (linkage). Тема – це основний зміст тексту, 

фокус служить для виділення маркованих елементів тексту (слова, 

словосполучення, речення, стилістичні прийоми), а звʼязок служить засобом 

об'єднання різних відрізків висловлювання [174; 175]. 
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Аналіз іншомовних текстів ділової кореспонденції дозволив виявити 

категорію точності як базовий параметр іншомовного ділового листа, в якому 

актуалізуються основні функції соціальної комунікації: фактична, 

інформаційна, бездіяльна. Під точністю розуміється параметр, суть якого 

відбита в міркуваннях відомого лінгвіста Ш. Баллі, на думку якого основна 

відмінність між загальновживаною промовою і офіційною мовою полягає у 

протиставленні категорій точності і безособовості [10]. Комунікативна точність 

– це категорія, яка реалізується в опозиції «точність – приблизність». 

Відповідно, точність – це те, що знаходиться в повній відповідності з дійсністю, 

зразком, те, що відповідає належному і вірному [114, с. 657]. Відсутність 

точності у викладі головної ідеї негативно позначається на всіх інших 

параметрах листа. Неточність зумовлює непорозуміння і розчарованість з боку 

адресата, що, у свою чергу, спричиняє зниження ефективності комунікації. 

Е.В. Ковшикова підкреслює, що складовими елементами категорії 

комунікативної точності ділового листа є інформаційна, тематична, структурна 

і стилістична точність, представлені на різних рівнях мовної структури і 

охоплюють різні характеристики тексту, які об’єднуються в систему, що часто 

називають жанровим каноном ділового листа [62]. Т.Н. Астафурова вважає, що 

дискурс з позиції професійного письмового ділового спілкування повинен бути 

точний з фактової, вербальної і паравербальної точки зору, тобто володіти 

фактовою, вербальною і паравербальною точністю [9, с. 19]). 

Отже, у нашому дисертаційному дослідженні категорію точності 

розуміємо як однозначний зв’язок тексту з конкретною позамовною ситуацією, 

який є обов'язковою якістю ділового листа, без якого він втрачає свої 

документні повноваження [78]. Категорія точності реалізується на 

інформаційному (фактова точність), мовному (вербальна точність) і 

структурному (паравербальна точність) рівнях. 

Фактову точність розуміють як ступінь відповідності тексту 

повідомлення принципам повноти інформації, достовірності відомостей і 

ясності викладу матеріалу [30]. Відповідність тексту листа даному параметру 
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дозволяє адресату в повному об'ємі і точно зрозуміти суть повідомлення, його 

головну думку в момент прочитання: стиль листа повинен бути адаптованим 

для читача, одночасно підкреслювати основну ідею і, залежно від типу ділового 

листа, відповідати певній стратегії написання. Така точність реалізує 

інформаційну функцію повідомлення. 

Вербальна точність тісно пов’язана з фактовою і досягається шляхом 

ретельного відбору специфічних для даного виду дискурсу мовних засобів, 

метою якого є розкриття і передача основної думки повідомлення, а також 

створення атмосфери співпраці і співтворчості. На даному етапі розгортання 

дискурсу реалізуються впливова і фактична функції комунікації. 

Паравербальна точність має на увазі підпорядкування певним 

встановленим нормам і правилам оформлення листа: відповідність плану, 

дотримання формату, застосування правил пунктуації та капіталізації. 

Діловий лист має властиві йому зовнішні і внутрішні закони побудови. 

Зовнішня структура тексту виявляється: в розчленуванні його на частини, 

абзаци; в наявності привітання і заключної формули ввічливості, а також в 

наявності «топікових» речень, в лаконічній формі викладу матеріалу і т.д. 

Зовнішня структура тексту в значній мірі залежить від типу ділового листа, а 

іноді навіть однозначно визначається ним. Кожному типу листа (запит, 

пропозиція, замовлення, скарга тощо) властиве специфічне співвідношення 

перерахованих структурних елементів. Набір лексики і синтаксичних структур, 

які організовують зовнішнє оформлення ділового функціонального тексту, 

досить стандартний і легко піддається сприйняттю, навчанню і відтворенню. 

Внутрішня структура ділового тексту – його структурно-семантична 

організація – є складнішим комплексом, і тому її розуміння, а тим більше 

оволодіння нею, потребує досить глибокого проникнення в процес формування 

письмового ділового дискурсу. 

Для вирішення завдань нашого дослідження ми проаналізували 

професійні обов’язки виноробів у професійної комунікації і прийшли до 

висновку про те, що мовну діяльність винороба можна представити у вигляді 
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складного, багатогранного процесу в інформаційному полі, результатом якого 

має бути поява вихідної інформації або осмисленої дії над об’єктами 

управління – вином та устаткуванням для його виробництва, підлеглими або 

усім колективом (рис. 1.2). Зокрема, інформаційне поле може бути 

представлене текстовою інформацією, мовним обміном, професійним 

спілкуванням з іноземцями, культурно-побутовим та екскурсійним 

спілкуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Схема дій винороба у мовному полі 

 

До технічної текстової інформації відносяться виробничі параметри 

устаткування, структура та особливості технологізації виробництва, якість 

функціонування устаткування тощо. До правової текстової інформації 

відносяться тексти договорів (про закупівлю устаткування та сировини, 

отримання ліцензії на використання рецептури тощо), документи від і для 

бізнес-партнерів, загальні правила виноробної галузі. До комерційної текстової 

інформації належать тексти та мультимедійні супроводи презентацій на 

виставках та бізнес-зустрічах, тексти договорів про перевезення, рекламу, 

вантажні документи, повідомлення, листи тощо.  

Професійне спілкування – це жива розмова з конкретною людиною, 

головним чином на ділові теми у діловій або неформальній обстановці з 

дотриманням службової етики, етикету, традиційних норм виноробної галузі та 

Професійне спілкування 

Текстова інформація 

Мовленнєвий обмін 

Винороб  

Вино, устаткування  

для його виробництва 
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Культурно-побутове і екскурсійне спілкування 
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звичаїв країни перебування. У культурно-побутовому і екскурсійному плані 

спілкування розвивається з представниками місцевих громадських організацій, 

екскурсоводами, населенням, виходячи з особистих схильностей, 

комунікабельності та інтересів членів колективу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Характер текстової інформації 

 

Таким чином, інформаційне поле винороба розділене на два класи 

інформації: вхідну і вихідну. Необхідно уточнити, що під інформацією ми 

будемо розуміти ту частину загальної інформації, яка має відношення до 

технології виробництва вина, характеристики та якості сировини, обладнання 

щодо їх функціонального призначення.  

Вхідна інформація – англомовна і являє собою весь блок текстової 

інформації, що надходить до винороба з різних каналів зв’язку, а також 

багаторівневий блок професійного спілкування (монологічного усного та 

епістолярного) з англомовним респондентом. 

Вихідна інформація – англомовна і являє собою потік переробленої 

інформації (усної та письмової) українською мовою як мовою мислення, що 

надходить від українськомовного респондента чи творця монологу (винороба). 
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Трансформація з мови мислення на адекватний англомовний варіант повинна 

відбуватися за мінімальний час. Швидкість трансформації свідчить про рівень 

володіння професійною англійською мовою. 

Письмове (епістолярне) спілкування представлено діловими листами. В 

умовах розширення сфери професійної діяльності виноробів вміння вести 

ділове листування англійською мовою набуває важливого значення. Необхідно 

зазначити, що діловим листам, як одному з видів комерційної інформації, 

властива гранична насиченість тексту стандартними виразами, штампами, 

кліше, еліптичними конструкціями і скороченнями, які не вживаються або 

рідко вживаються у літературній розмовній мові. Крім того, ділове листування 

виноробів характеризується низкою особливостей, зумовлених специфікою 

роботи зазначених фахівців, а саме великою кількістю виноробної термінології. 

Володіння термінологією забезпечує точний вираз думки в діловій 

кореспонденції. Тому важливе значення, як при складанні ділових листів, так і 

при їх перекладі, має ретельний відбір термінологічних еквівалентів. При 

цьому слід враховувати, що головна вимога до перекладу – його адекватність. 

Елемент перекладу займає важливе місце в діловому листуванні. Процес 

перекладу починається зі сприйняття інформації однією мовою і закінчується 

оформленням сприйнятої думки іншою мовою. Основна вимога до перекладу – 

правильна передача смислового змісту і форми першотвору [60]. 

Стиль ділових листів у галузі виноробства своєрідний: у нього є свої 

лексико-етичні та граматичні особливості. Однак, основна вимога до їх 

складання – лаконізм, який не повинен ускладнювати розуміння тексту 

повідомлення, позбавляти його смислової цінності та юридичної сили. 

Особливу складність представляє читання і розуміння слів у скороченому 

варіанті, тому що слова часто скорочуються довільно, не за правилами. Крім 

того, існують скорочення локальні, прийняті компаніями, які обслуговують 

певні виробничі лінії, а також скорочення регіональні, прийняті і, часом, 

зрозумілі тільки в одному регіоні. Наявність скорочень надає тексту граничну 

лаконічність і високу інформативність [153]. Надмірність мови в даному 

випадку – мінімальна.  
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Зупинимося детальніше на характеристиці особливостей монологу-

презентації як форми вираження професійних комунікативних потреб 

майбутніх виноробів. 

Під презентаційним текстом (ПТ) А.Є. Гульшина розуміє достатньо 

короткий за обсягом текст, мета якого – донести до реципієнта інформацію про 

той чи інший предмет, компанію або товар, іншими словами, ознайомити його 

з головними, на думку авторів, характеристиками, ввести читача в курс 

тематики, що висвітлюється [37, c. 121]. 

Як зазначає М. Лусон-Марко, усі структурні елементи ПТ містять 

інформацію, яку ретельно дібрано та представлено, щоб створити позитивний 

імідж того, про що йде мова в презентації. Тому основна мета ПТ – 

інформувати – інтегрована з метою аргументовано переконати, завдяки чому 

ПТ має багато спільного з такими жанрами як реклама або новини. Щоб 

представити об’єкт у позитивному світлі, широко використовують оцінну 

лексику, наприклад: Engineered for high performance, maximum uptime, 

serviceability, and ease of management. Harnessing the power of emerging 

technology for top performance, serious multitasking & high productivity  

[186, c. 50].  

Т.С. Сєрова та Н.Є. Шпак переконані в тому, що для створення монологу 

презентації фахівцям-нефілологам необхідно володіти вміннями 

інформативного читання, до яких дослідники відносять вміння: а) осмислювати 

та розуміти інформацію іншомовних джерел, б) здобувати й фіксувати 

інформацію, що осмислена, в) використовувати здобуту інформацію для 

застосування у простому монологічному висловлюванні, г) організовувати 

здобуту інформацію як програму складного ситуативно обумовленого 

монологічного висловлювання [135, с. 40]. 

Отже, ефективне навчання створення монологу-презентації на основі 

інформативного читання зумовлює формування умінь сприймати й розуміти 

предметний зміст професійно орієнтованого джерела, виділяти й фіксувати 

комунікативно-релевантну інформацію письмово у вигляді тез, логічно 
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організовувати та структурувати цю інформацію для складання плану і 

змістового наповнення ситуативно зумовленого аргументованого і 

переконливого монологічного висловлювання із дотриманням відповідної 

(головна думка тексту, яка формує нове розуміння предмета висловлювання; 

основні теми тексту, що відбивають основні положення, викладені у ньому; 

основні факти тексту, що пояснюють та ілюструють його основні положення; 

деталі й подробиці тексту) структури. 

Л.В. Малетіна визначає такі параметри/характеристики монологів, 

створених на основі прочитаного тексту:  

–  відповідність інформаційної насиченості монологу предметному змісту 

і фаховій проблемі, що обговорюється у прочитаному тексті; 

–  адекватне застосування словника відповідно до жанрово-стильового 

характеру і предметного змісту монологічного висловлювання; 

–  збереження характеристик цілісності та зв’язності монологічного 

висловлювання; 

–  дотримання трикомпонентної структури і композиційно-смислової 

єдності; 

–  зразковість і нормативність, що властиві усному мовленню [91, с. 74-

75]. 

Водночас вважаємо за доцільне зазначити, що монолог, побудований на 

основі інформації прочитаного тексту, повинен бути: зв’язним, пов’язуючи 

частини тексту на основі взаємозалежності між частинами та цілим; 

когерентним – текст повинен співвідноситися з одним об’єктом, що формує 

смисл частини тексту, і виявлятися через спільність теми у стосунку різних 

частин тексту; системним, завдяки чому читач може застосовувати фонові 

знання для розуміння текстового матеріалу; завершеним, а тому пропонує 

цілісне осмислення змісту, формулювання висновків, оцінку; інформативним, 

тобто подавати актуальну і нову для слухачів монологу інформацію  

[136, c. 96]. 
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Ми погоджуємося з думкою О.А. Колмакової про те, що професійно 

орієнтований монолог-презентацію слід трактувати не тільки з точки зору його 

писемного приготування, але і з точки зору усної форми його актуалізації, і 

розуміємо такий монолог як публічне висловлювання, яке, з одного боку, 

змістовно та в мовному оформленні прив’язане до письмового тексту (на 

підготовчому етапі формування та формулювання), а з іншого, – відрізняється 

від нього лінгвістичними засобами вираження смислу (на етапі озвучування), 

при чому обидва ці аспекти перебувають під впливом екстралінгвістичних 

факторів [68, c. 11-13].  

Вартою уваги є класифікація монологу-презентації залежно від різних 

критеріїв, здійснена у дослідженні О.Ю. Попової [127]. Нас цікавить критерій 

визначення предмету презентації, згідно з яким згадана вище дослідниця (на 

основі праці Л. Арредондо [4]) поділяє його на: 1) монолог-презентацію 

компанії, мета якої – створити імідж компанії у діловому колі, рекламувати її 

стратегії і цілі; 2) монолог-презентація нового продукту задля ознайомлення 

споживачів із новими можливостями виробництва; 3) монолог-презентація 

проекту для інформування про нього та пошук і залучення нових партнерів;  

4) монолог-презентація звіту про результати роботи; 5) монолог-презентація 

перспективного плану на новий період роботи. Спостереження за професійною 

діяльністю виноробів та аналіз наукової літератури дають підстави 

стверджувати, що усі зазначені вище типи монологу-презентації 

використовуються виноробами у своїй іншомовній професійній діяльності. 

Для побудови ефективної методичної системи навчання монологічного 

презентаційного мовлення майбутніх виноробів доцільно розглянути його 

лінгвістичні особливості. У лексико-стилістичному аспекті науковці 

відзначають наявність мовленнєвих формул (у вступній частині: привітання –

Let те introduce myself...;, звернення до аудиторії – Let's consider this in more 

detail...; First of all, I'll..., start with...;, встановлення контакту і привертання 

уваги до теми виступу – If you don't mind, let's get down to business...; у 

заключній частині: прощання – That's all I have to say about...; Let's summarize 
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briefly what we've looked at...;); використання мовленнєвих конструкцій, 

спрямованих на переконання та пояснення своєї позиції в основній частині 

монологу-презентації (We hope, you understand...; As you can see, it's very 

important for us...; If you take into account our opinion...); перехід від викладу 

однієї думки до іншої (Next...; Turning to...; I'd like now to discuss...; Let's look 

now at...), наведення прикладів (For example...; A good example of this is...; As an 

illustration...; To give you an example...;To illustrate this point...), перелік (Firstly... 

secondly... thirdly... lastly...; First of all... then... next... after that... finally...; To start 

with... later... to finish up...) тощо [178]. 

Іншою ознакою монологу-презентації є використання стилістично-

маркованої, експресивної лексики; синтаксичних конструкцій інтенсифікації 

висловлювання, стилістичних прийомів (контрасту, авторських і риторичних 

запитань, стилістичних повторів різних видів, антитези, хіазму, метафори, 

каламбуру, змішення стилів, парафразу) тощо [127, с. 94].  

В граматичному оформленні монологу-презентації повинна зберігатись 

граматична правильність висловлювання (відсутність помилок, що заважають 

розумінню), стислість формулювання фраз, часте використання наказового 

способу з метою заохочення до використання презентованої продукції чи 

послуг, а також заохочення до співпраці. До фонетичних особливостей 

відносимо: чітку вимову, членування фраз на синтагми, логічний та 

емфатичний наголос.  

Таким чином, належним чином побудованому монологу-презентації 

притаманні: чітка структура, предметність, ситуативна зумовленість, 

інформативність, логічність, зв’язність, цілісність, відповідна специфіка 

лексичного, граматичного і фонетичного коректного оформлення, визначені 

стилістичні засоби. 

Окрім лінгвістичних засобів, для досягнення поставленої мети 

виконавець монологу-презентації повинен володіти психотехнічними 

стратегіями і тактиками впливу на аудиторію, серед яких С. Л. Клайн  

(S. L. Kline) виділяє: встановлення довірливих стосунків і симпатії з боку 
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слухачів через виказ поваги до них та їхніх потреб, а також визначення 

взаємної користі від презентації; створення власного позитивного іміджу через 

розповідь про вищу освіту, кваліфікацію, досвід за допомогою декількох 

прикладів із додаванням самокритичності; зазначення спільного між 

презентатором і аудиторією (інтереси, цінності, гумор тощо) [181, c. 3-27]. 

Важливу роль у цьому аспекті відіграє початок презентації  

[173].  

Т.М. Єлизаветіна наголошує на необхідності застосування невербальних 

комунікативних засобів (паралінгвістичних – якість голосу, його діапазон, 

тональність; оптико-кінетичних – жести, міміка, пантоміміка; 

екстралінгвістичних – паузи, сміх, темп мовлення; просторово-часових –  

дистанція, час, місце, ситуація спілкування), які певним чином впливають на 

успіх і досягнення мети монологу-презентації [51, с. 17-18]. Окрім цього, 

науковці визначають вагомість ще і соціолінгвістичних [189], міжкультурних 

[8] чинників.  

Отже, аналізуючи етапи обробки вхідної та вихідної іншомовної 

інформації і способи її використання майбутнім виноробом, необхідно зробити 

висновок, що вся інформація – комплексна. На основі розглянутих раніше 

прикладів опрацювання інформації, винороб отримує або відправляє у 

письмовій формі, а також продукує у формі монологу-презентації інформацію 

виключно професійну: виробничу, технологічну, комерційну, правову. При 

цьому, мовою інформації, тобто її носієм, є англійська мова. Таким чином, 

розглядаючи інформацію з точки зору її форми і змісту, можна стверджувати, 

що її зміст – професійний, а форма – англомовна. 

Кожен блок інформації, вхідної та вихідної, є єдністю професійного 

змісту й англомовної форми. Професійний зміст вимагає цілком визначеної 

форми свого вираження; відповідно, англомовна форма, підкоряючись своєму 

змісту, має свої специфічні риси, тимчасові кордони, свій напрямок розвитку. 

Ця форма не може бути описана як загальна категорія «англійська мова». 

Більш точна її назва – «спеціальна англійська мова» або «професійна 
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англійська мова». Під терміном «професійний» ми маємо на увазі вузько- 

професійну спрямованість змісту, виявленого в особливій англомовній формі. 

Так професійною (або спеціальною) англійською мовою може бути мова 

льотчиків, юристів, дипломатів, художників, лікарів і т.д. Розглянута нами 

професійна англійська мова виноробів – лише одна з ланок загальної системи 

професійної мовної освіти. 

Необхідно також відзначити істотну особливість форми як компонента 

діалектичної єдності – здатність її до зміни, до розвитку. У процесі свого 

розвитку зміст вступає у суперечність зі старою формою, тому форма, 

намагаючись зберегти діалектичну єдність, змушена змінюватися, набуваючи 

нових рис свого вираження. Так, упровадження в технології виробництва вина 

та устаткування для його виробництва нових інформаційним технологій – 

новий професійний зміст, спричинило за собою особливий напрямок 

самовираження і розвиток його англомовної форми – спеціальної англійської 

мови. 

Інформація, представлена в єдиному блоці знань, вимагає свого аналізу і 

декодування: при цьому виникає необхідність опанування способами обробки 

такої інформації, яке повинно проходити в системі професійної англомовної 

освіти, яка, як система мовної підготовки в діалектичній єдності з 

професійними знаннями, зумовлена і залежить від тем і спрямованості 

спеціальних дисциплін професійного циклу освіти виноробів (рис. 1.4). 

Опанування способами обробки інформації, в тому числі й специфічної, 

також повинно мати свою специфіку: принципи, методи, правила та прийоми 

навчання. Отже, навчання спеціальної (професійної) англійської мови вимагає 

необхідність розробки та практичного застосування спеціального підходу до 

навчання та формування вмінь обробки інформації. Таким чином, як 

дослідження мовної освіти виноробів, так і раніше наведений аналіз 

досліджень інших авторів у галузі педагогіки і методики навчання іноземних 

мов, аналіз підручників зумовлюють необхідність пошуку методології 

(підходу, концепції) для врахування виявлених особливостей і проблем мовної 

освіти майбутніх виноробів. 
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Рисунок 1.4. Системний звʼязок мовної освіти винороба  

з професійно орієнтованими дисциплінами 

 

Методологічною основою такого підходу повинна стати загально 

методична концепція навчання в системі професійної мовної освіти, яка дає 

змогу керувати процесом навчання в руслі діалектичної єдності професійних і 

лінгвістичних знань, зберігаючи форму і зміст в єдиному блоці, сприяючи 

прогресивному розвитку системи. 

Основні ознаки такої концепції: знаходиться в сфері професійної освіти, 

відноситься до мовної освіти, але може бути застосована до будь-якої 

спеціальної; вирішує проблему активізації та інтенсифікації навчання; моделює 

в навчальному процесі реальну професійну діяльність фахівця; виконує функції 

керування навчальним процесом; диктує системі навчання об’єктивні вимоги, 

які виявляє в процесі моделювання реальності. 
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Контекстно-інтегрований підхід до професійно орієнтованого навчання 

певним чином заперечує домінувальну у середині та другій половині минулого 

століття парадигму дискретно-дисциплінарної моделі педагогічного процесу. 

Сьогодні сучасний майбутній фахівець потребує багатовекторного синтезу 

знань, щоб перетворити їх під впливом інформаційних потоків у цілісні 

системи, які, у свою чергу, стають основою для формування професійно 

значущих компетентностей.  

З іншого боку, «…Провідною характеристикою навчально-виховного 

процесу контекстного типу є моделювання на мові знакових засобів 

предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності. У зв’язку 

з цим у процесі навчання створюються умови, які сприяють активізації позиції 

студента в організації взаємодії з викладачем та іншими студентами і 

допомагають розкритися йому/їй як активному учаснику спілкування і 

співробітництва. Контекстне навчання забезпечує формування необхідних 

предметно-професійних і соціальних якостей особистості спеціаліста. Як і при 

традиційному навчанні, матеріал пред’являється у вигляді навчальних завдань, 

але з використанням інформації професійно-орієнтованого змісту. Тобто 

моделями для створення ситуацій, відображених у завданнях, вимальовуються 

контури професійної діяльності. Завдяки цьому процес навчання наповнюється 

особистісним значенням, навчальна діяльність сприяє ознайомленню з 

майбутньою професійною діяльністю, цим самим створюються умови для 

розвитку культури професійного спілкування майбутніх фахівців» [61, с. 47]. 

Таким чином, враховуючи специфіку іншомовного спілкування 

майбутніх виноробів, вважаємо, що методика контекстно-інтегрованого 

навчання письмового іншомовного діалогічного мовлення та монологу-

презентації згаданих вище фахівців повинна характеризуватися інтеграцією 

наступних компонентів:  

1)  стильові і функціональні особливості ділової письмової комунікації та 

монологу-презентації; 

2)  ситуації професійно орієнтованого ділового письмового іншомовного 

спілкування виноробів; 
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4)  ситуації професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх 

виноробів; 

3)  професійні якості і виробничі функції винороба; 

4)  трирівнева (макро-, мезо- і мікрорівні) і трьохкомпонентна 

(комунікативний, інтерактивний і перцептивний компоненти) структура 

сформованості умінь в іншомовному мовленні майбутніх виноробів; 

5)  міжнародні стандарти і вимоги до рівня володіння виноробів 

іноземною мовою для здійснення ефективної іншомовної професійної 

діяльності. 

Основними параметрами контекстного навчання є: 

1.  Студент постійно знаходиться у позиції діяльності. 

2.  Залучається увесь потенціал активності студента. 

3.  Засвоєння знань відбувається в контексті розв’язання проблемних 

завдань у типових професійних ситуаціях. 

4.  Відбувається формування ділових і моральних якостей особистості. 

5.  Перетворення навчальної інформації з предмета навчальної у засіб 

професійної діяльності. 

При цьому відбувається моделювання предметного і соціокультурного 

змісту майбутньої професійної діяльності, відтворення, просторово-часового і 

змістовного контекстів професійної і соціальної практики. Одиницею навчання 

є ситуація, а не певний блок (компонент навчального змісту) інформації. 

Однією з продуктивних форм контекстного навчання є ділова гра, 

побудована за принципом імітативного моделювання змісту і форми 

професійної діяльності і практично сприймається як квазіпрофесійна діяльність 

(рис. 1.5). 

Механізм реалізації активного контекстного навчання – залучення 

навчальної інформації в просторово-часовий контекст життя і діяльності 

студента, де і відбувається реконструкція професійної діяльності у формі 

начальної діяльності. 
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Рисунок 1.5. Навчальна модель контекстного навчання [151] 

 

У зв’язку зі сказаним вище вважаємо необхідним обґрунтування 

методологічних аспектів запропонованого нами контекстно-інтегрованого 

навчання писемного діалогічного та усного презентаційного монологічного 

англомовного мовлення майбутніх виноробів, що і стане предметом 

дослідження наступного підрозділу дисертації.  
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На думку А.Л. Бердичевского, «систему навчання іноземної мови можна 
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майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі є не подавання їм 

теоретичних знань, а формування системи професійних умінь, які забезпечать 

успішне здійснення основних професійних функцій [13, с. 12-13]. На думку 

Ю.В. Єрьоміна, «у навчальному процесі основні професійні вміння формуються 

... в процесі виконання діяльності, точніше дій різного роду, характерних для 

майбутньої діяльності» [52, с. 28]. Крім того, «в процесі професійно 

спрямованого навчання іноземної мови за рахунок виконання різних дій 

студентів ... мовленнєві комунікативні вміння набувають функціональних 

якостей професійної діяльності» [52, с. 42]. Іншими словами, необхідно навчити 

студента спілкуватися англійською мовою у професійній сфері, створюючи на 

заняттях типові ситуації професійного спілкування.  

На думку А.А. Вербицького, метою навчання в нових умовах стає 

«плекання» особистісного потенціалу людини, виховання його здібностей до 

адекватної діяльності в майбутніх предметних і соціальних ситуаціях ..., 

причому успішність досягнення цієї мети залежить не тільки від того, що 

засвоюється (зміст навчання), але від того, як він засвоюється: індивідуально 

або колективно, в авторитарних або гуманістичних умовах, з опорою на увагу, 

сприйняття, пам’ять або на весь особистісний потенціал людини, за допомогою 

репродуктивних чи активних форм і методів [26, с. 24]. 

Таким чином, на основі дослідження, здійсненого в попередніх розділах, 

цілями навчання студентів виноробних факультетів є формування особистості 

фахівця в писемному діалогічному та усному монологічному спілкуванні 

іноземною мовою і досягнення певного рівня іншомовної професійно-

комунікативної компетенції, що становить психологічно-лінгвістичні основи 

оптимізації навчання іноземної мови зазначених фахівців. 

Наступним компонентом системи навчання майбутніх виноробів 

іншомовного писемного діалогічного та усного презентаційного мовлення 

вважаємо її методологічну основу. Отже, фундаментальні підходи, які 

визначатимуть алгоритм і сутність методики навчання професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів окрім загаьно- 
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концептуального підходу контекстно-інтегрованого навчання, обґрунтованого у 

попередньому підрозділі цього розділу, вважаємо обґрунтованими такі: 

комунікативний, проблемно-ситуативний і системний. 

Відмінною рисою комунікативного підходу до навчання іноземної мови є 

розуміння кінцевої мети навчання як формування умінь і навичок спілкування в 

усній і письмовій формах, розвиток комунікативної компетенції. Орієнтація на 

розвиток комунікативної компетенції вторинної мовної особистості є 

актуальною проблемою методики викладання іноземної мови, оскільки 

«володіння іноземною мовою передбачає вміння не тільки будувати пропозиції 

(мовна компетенція), а й уміння правильно і доречно вживати їх у актах 

мовлення для досягнення потрібного комунікативно-функціонального 

результату (комунікативна компетенція)» [32, с.98]. Ми поділяємо позицію Т.Н. 

Астафурової, яка розуміє комунікативну компетенцію для фахівців-нефілологів 

к уміння співвідносити мовні засоби з конкретними сферами, ситуаціями, 

умовами і завданнями спілкування [9]. У нашому дослідженні, відповідно до 

його цілей і завдань, ми, услід за Л.І. Морською, будемо дотримуватися 

положень комунікативного підходу у формуванні компетенцій в діловому 

діалогічному писемному та усному монологічному англомовному мовленні, які 

є компонентами цілісної структури комунікативної компетентності 

майбутнього винороба [104]. 

Основоположником системного підходу вважається австрійський біолог 

Л. Фон Берталанфі, який вперше виклав основні положення загальної теорії 

систем під час філософського семінару в Чиказькому університеті [144].  

У вітчизняній науці методологічні аспекти системного аналізу активно 

розроблялися в середині 60-х років. При цьому основна увага приділялася 

розробці понятійно-категоріального апарату (категорій «система», «структура», 

«зв’язок», «цілісність»), розглядалися особливості та типи системних об’єктів, 

місце системного аналізу серед інших методів людського пізнання. Розвиток 

кібернетики, використання та стрімкий розвиток інформаційних технологій, 

використання методу аналізу системних об’єктів у біології, фізиці, економіці та 
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інших галузях призвело до необхідності подальшої розробки теоретичних 

основ системного аналізу [98]. 

Ідеї системного підходу в дослідженні педагогічних проблем 

розроблялися в працях С.І. Архангельського, І.С. Блауберга, Б.Ф. Ломова та ін., 

де його особливостями є вивчення об’єкта пізнання як системи, а також 

сприйняття системи в єдності відносин і зв’язків окремих її частин 

(компонентів), які зумовлюють виконання ними певних функцій. Випадання 

однієї частини з системи призводить до деформації особистості, процесу, 

явища. Саме це положення системного підходу покладено в основу розробки 

методики навчання майбутніх виноробів ведення ділового листування 

англійською мовою та продукування монологу-презентації. Таку методику ми 

розглядаємо як систему, яка реалізується в спеціально розробленій моделі, в 

якій кожен компонент виконує важливу функцію. Більше того, в розробленій 

нами методичній системі ми пропонуємо систему нижчого рівня – систему 

вправ, яка складається із двох комплексів вправ, виконання яких повинно 

привести до бажаного результату – формування високого рівня вмінь ведення 

ділового листування та продукування монологу-презентації англійською мовою 

у майбутніх виноробів. 

Проблемно-ситуативний підхід визначаємо як орієнтир у навчанні, 

спрямований на побудову такої системи навчання, яка дозволила б студентам 

вирішувати проблемні завдання в типових професійних ситуаціях іншомовного 

ділового листування та монологічного спілкування виноробів. У методиці 

викладання іноземних мов, як і загалом, у педагогіці, прийнято розмежовувати 

ситуативний підхід і підхід проблемного навчання, але в нашому дослідженні 

ми бачимо їх інтеграцію як найбільш оптимальну стратегію оптимізації 

навчання. Отже, в основу формування вміння ведення ділового англомовного 

листування та продукування монологу-презентації у студентів виноробних 

факультетів нами покладено проблемно-ситуативний підхід. 

О.О. Леонтьєв, С.Ф. Шатілов, Ю.І. Пасов, В.Л. Скалкін, Н.Д. Гальськова, 

Р.К. Міньяр-Бєлоручев та ін. дотримуються думки про те, що мовлення завжди 
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здійснюється в умовах певної ситуації спілкування, а ситуативність є важливою 

ознакою діалогічного мовлення. Але поняття ситуації спілкування 

визначаються ними по-різному. О.О. Леонтьєв вважає, що ситуації спілкування 

утворюють «сукупність умов, мовленнєвих і некомунікативних, необхідних і 

достатніх для того, щоб здійснити мовленнєву дію за призначеним планом» [83, 

с. 155]. Н.Д. Гальськова, визначаючи мовну ситуацію, виділяє в ній наступні 

компоненти: 1) вік, соціальний статус, соціальні ролі, 2) місце, час, 3) почуття, 

емоції; 4) наміри, бажання; 5) предмет спілкування [31, с. 144]. В.Л. Скалкін 

вважає, що «комунікативну ситуацію, мабуть, слід розуміти як динамічну 

систему взаємодіючих конкретних факторів об'єктивного і суб'єктивного плану 

(включаючи і мову), які залучають людину в мовну комунікацію і визначають 

його мовленнєву поведінку в межах одного акту спілкування» [139, с. 5-6]. Він 

також називає чотири основні чинники, що входять до комунікативної ситуації: 

1)  обставини дійсності (обстановка), в яких здійснюється комунікація 

(включаючи наявність сторонніх осіб); 

2)  відносини між комунікантами; 

3)  мовленнєві спонукання; 

4)  реалізація самого акту спілкування, що створює нове положення, 

стимули до мовлення. 

Скалкін В.Л. підкреслює, що в усному спілкуванні «комунікативна 

ситуація як його первинний осередок існує не ізольовано, а в рамках більш 

великих спільнот, або сфер ..., що різняться однотипністю соціально-

комунікативних ролей і мовного спонукання мовців» [138, с. 7-8]. 

Комунікативні ситуації у професійно-трудовій сфері передбачають цілий набір 

тем, які диференціюються в залежності від займаної посади (сфери діяльності) 

комунікантів, від конкретних подій, документів. В.Л. Скалкін також зазначає, 

що «тематичний комплекс у цій сфері завжди буде пов’язаний з виробничою 

(навчальної) діяльністю». Мовлення в цій сфері є засобом досягнення 

некомунікативної практичної мети – організації будь-якої справи, заходу. 

Називаючи комунікативну ситуацію «молекулою» усного спілкування, В.Л. 
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Скалкін тим самим підкреслює, що існує тісний зв’язок ситуації й мовлення. 

«Мова розвивається через ситуації, тому першочерговим завданням навчання 

мають бути ситуації» [138, с. 15]. На його думку, типові комунікативні ситуації 

є аналогом реальних ситуацій. Програма навчання, як вважає В.Л. Скалкін, 

повинна формуватися як послідовна серія типових комунікативних ситуацій, 

відібраних відповідно до принципів навчання іншомовного мовлення як 

комунікативної діяльності, з виховними і дидактичними вимогами [139, с. 32]. 

Під типовими комунікативними ситуаціями він розуміє «деяку уявну побудову 

або модель реального контакту, в якому реалізується мовленнєва поведінка 

співрозмовників у їх типових соціально-комунікативних ролях» [138, с. 6]. 

Таким чином, вчений ставить завдання створення системи типових 

комунікативних ситуацій у навчанні, які, у нашому випадку, імітують реальне 

професійне спілкування. Типові комунікативні ситуації стають основою при 

відборі та раціоналізації навчального матеріалу, а також при розвитку 

мовленнєвих навичок і вмінь. 

Необхідно також підкреслити, що ситуація є динамічною, тобто 

змінюється постійно разом з мовленнєвими діями, залежно від них, а кожна 

репліка змінює, модифікує ситуацію. Ю.І. Пасов вважає, що «мовленнєва 

діяльність є нескінченним ланцюгом ситуацій» [118, с. 95] і дає таке визначення 

мовленнєвої ситуації: «універсальна форма функціонування процесу 

спілкування, що існує як інтегративна динамічна система соціально-статусних, 

рольових, діяльнісних і моральних взаємовідносин суб’єктів спілкування, 

відображена в їх свідомості і виникає на основі взаємодії ситуативних позицій 

комунікантів» [118, с. 57]. При цьому під ситуативною позицією мається на 

увазі інтеграція обʼєктивних і суб’єктивних компонентів спілкування, до яких 

входять компоненти: 1) вид діяльності, 2) галузь діяльності, 3) форма 

діяльності; 4) предмет обговорення; 5) моральні відносини; 6) соціальний 

статус суб'єктів спілкування; 7) мовленнєвий статус; 8) подія; 9) місце; 10) час; 

11) наявність комунікантів; 12) об’єкти-знаки; 13) зовнішні дані; 14) світогляд; 

15) моральні якості; 16) вольові якості; 17) інтереси; 18) почуття; 19) інте- 
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ракційна роль; 20) міжособистісна роль; 21) пресупозиція: а) когнітивна (знання 

партнера, предмету, форми діяльності), б) операційна (безпосередній і 

опосередкований досвід діяльності), в) функціональна складова (стан);  

22) комунікативні завдання [118, с. 99].  

З нашої точки зору, в навчанні професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування немає необхідності до комунікативної ситуації залучати велику 

кількість компонентів, що може викликати труднощі у спілкуванні. Кількість 

цих компонентів може бути обмежена до шести-семи і містити: предмет 

обговорення, соціальний статус суб’єктів спілкування, подію, місце, час, 

пресупозицію й комунікативні завдання. 

Погоджуємося з думкою Ю.І. Пасова, що «ситуація є окремим випадком 

діяльності, її клітинка, форма, в якій здійснюється взаємодія комунікантів» 

[118, с. 94, 98], яка виникає при вирішенні будь-якого завдання. У зв’язку з цим 

автор приходить до важливого висновку про те, що «в навчанні спілкування 

необхідно «залучити» всі можливі види діяльності і розвивати мовлення разом 

з ними» [118, с. 94, 98]. Так Ю.І. Пасов пропонує під час навчання «обрати таку 

форму спільної діяльності, яка є значущою і добре відомою для студентів, у 

здійсненні якої у них є індивідуальний і спільний досвід». Під час навчання 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування студенти можуть бути 

залучені в звичну їм навчально-пізнавальну діяльність, наприклад, працюючи 

над повідомленнями англійською мовою з питань основних чинників 

досягнення високої якості вина, які можуть бути використані для складання 

монологу-презентації про специфіку і якість вина, що виготовляється 

підприємством, яке вони репрезентують. 

Р.К. Міньяр-Белоручев вважає, що мовленнєва ситуація – це не просто 

сукупність об’єктів дійсності, які пов’язані один з одним, але й спонукання до 

спілкування [99, с. 158-159]; вона виникає як спонукання до спілкування і 

реалізується в мовленнєвому та соціальному аспектах. Тобто, у професійно-

орієнтованому іншомовному спілкуванні володіння відповідними мовними 

засобами (наприклад, кліше, які є характерними для ділового листування 
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виноробів) є однією з найважливіших умов його здійснення. Другою 

необхідною його умовою є знання соціальних ролей кожного співрозмовника і 

«правил гри», від винороба потрібно також знанням певних технологічних 

чинників та економічних факторів, що визначають ситуації успішної 

професійної діяльності фахівців виноробної галузі. 

С.Ф. Шатілов визначає «мовленнєву ситуацію як екстралінглівстичні 

обставини (місце, час, умови), часто у поєднанні з лінгвістичним контекстом, 

які спонукають людину реагувати мовленнєвими діями, вирішувати у цьому 

зв’язку відповідні комунікативні задачі» [155, с. 71]. 

Отже, всі автори одностайні в тому, що мовленнєва ситуація – це 

сукупність певних лінгвістичних та екстралінгвістичних компонентів, обставин 

і відносин, в яких реалізується професійне спілкування, і які містять: тип події; 

тему; функції; обстановку; соціальні ролі; правила і норми, що регулюють 

спілкування. Прикладом такої ситуації може слугувати:  

The profit of your company is falling down. You are to participate in an 

International Wine Exhibition with a presentation of a new wine your company is 

planning to launch into production as a promotion strategy. Prepare three arguments 

by which you suppose to attract customers to the new wine. 

Розглянувши поняття ситуації, слід зупинитися на понятті ситуативності. 

На думку Ю.І. Пасова, ситуативність мовлення є його особливою властивістю, 

яка проявляється в тому, що мовленнєві одиниці у смисловому та часовому 

параметрах завжди співвідносяться з ситуацією і створюється потенційний 

контекст певного діапазону [118, с. 47]. Іншими словами ситуативність – це 

співвіднесення висловлювання з системою взаємовідносин співрозмовників  

[118, с. 40]. С.Ф. Шатілов визначає ситуативність як одну із головних 

психологічних особливостей мовлення, він вказує на те, що зміст діалогічного 

мовлення можна зрозуміти часто беручи до уваги ту ситуацію, в якій він 

створюється [155, с. 70]. Р. К. Міньяр-Белоручев під ситуативністю розуміє 

прив’язаність вправ до ситуації [99, с. 158]. Таким чином, ситуативність у 

методиці розуміють досить широко: і як зв’язок мовлення з ситуацією, і як 

зв’язок вправ з ситуацією. 
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Функції ситуації можуть бути різними. Найбільш чітко функції ситуацій 

окреслені Ю.І. Пасовим.  

1.  Ситуація – це спосіб формування мовленнєвих навичок, які здатні 

переноситися, оскільки це система «взаємовідносин співрозмовників, що 

відображена у їх свідомості, яка завдяки цьому здатна ситуативно та 

контекстуально маркувати мовленнєві одиниці та формувати мовленнєві 

навички, що здатні переноситися на реальні життєві ситуації». 

2.  Ситуація – це спосіб мотивації мовленнєвої діяльності. Потреба 

спілкування виникає під час введення в ситуацію нових факторів, враховуючи 

інтереси, бажання, прагнення, цілі, переконання, нахили, за умови зв’язку 

мовленнєвої ситуації із загальною діяльністю студентів. «Ситуація – це система 

динамічних взаємовідносин суб’єктів спілкування, яка, виникаючи на основі їх 

життєдіяльності і відображаючись у їхній свідомості, конкретизує будь-яку 

потребу і мотивує цілеспрямоване та особистісно осмислене рішення 

комунікативної задачі» [118, с. 40-41]. 

Справді, постійне врахування мінливої сфери спілкування винороба 

(введення в навчання ситуацій щодо отримання медичних консультацій 

стосовно користі вина певного сорту, запровадження нових технологій збору 

врожаю винограду, зберігання вина, обговорення партнерів для дегустації вина 

тощо) значно підвищує інтерес студентів до вивчення англійської мови. 

Врахування їх знань і вмінь з інших дисциплін на заняттях з англійської мови 

підвищує значущість цього предмета і допомагає вирішувати проблемні 

ситуації англійською мовою на професійному рівні. 

3.  Ситуація – це умова розвитку мовленнєвого уміння. 

4.  Ситуація – це спосіб подачі матеріалу. 

5.  Ситуація – це також ефективна основа організації мовленнєвого 

матеріалу [118, с. 48-49]. 

Оскільки у навчанні ми створюємо моделі процесу навчання, які є 

«фактично безперервним, динамічним рядом ситуацій, які замінюють одна 

одну», то необхідним є моделювання ситуацій. Ю.І. Пасов пропонує 

орієнтуватися в організації матеріалу на справжні ситуації, для чого необхідно: 
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1)  виявити найчастотніші ситуації; 

2)  побудувати ймовірні програми мовленнєвої поведінки 

співрозмовників у даних ситуаціях [118, с. 50]; 

3)  ситуативний підхід до організації навчання передбачає широке 

використання ситуацій, які виконують в навчанні різноманітні функції.  

В літературі можна знайти декілька класифікацій ситуацій. Одну з них 

запропонував В.Л. Скалкін. [138, с. 52-53, 57-59], виділивши серед навчальних 

мовленнєвих ситуацій: 1) доповнюючі; 2) проблемні; 3) описові; 4) рольові. 

С.Ф. Шатілов класифікує ситуації на: реальні, уявні, створені шляхом опису та 

наочності [155, с. 71]. Ю.І. Пасов, називаючи критерії класифікацій ситуацій, 

виділяє: 1) природні та штучні ситуації (за адекватністю процесу спілкування); 

2) позамовленнєві та мов мовленнєві ситуації (за способом їх відтворення);  

3) мікро- і макроситуації (за обсягом висловлювання); 4) статусні, рольові, дієві 

та моральні (за характером взаємовідносин співрозмовників) [118, с. 50-51,  

53-57]. 

У словнику методичних термінів виділяють також варійовані та 

стандартні ситуації [2]. У першому випадку поведінка людини визначається 

змінними компонентами ситуації, а в другому – регламентована. У стандартних 

ситуаціях передбачається використання ситуативних кліше. 

Згідно з проблемно-ситуативним підходом, який ми виділили в ролі 

методичного орієнтира під час навчання професійно орієнтованого 

іншомовного спілкування, значне місце серед запропонованих ситуацій 

відводимо проблемним ситуаціям. Вони створюються на основі моделювання 

життєвих ситуацій, які є цікавими для студентів у зв’язку з можливістю їх 

використання на практиці. 

На важливість створення в навчанні проблемних ситуацій вказують 

Т.В. Кудрявцев, М.І. Махмутов, A.M. Матюшкін, Р.А. Нізамов, О.Б. Шендерук 

та ін. Так на думку Р.А. Нізамова, «постановка завдань, створення проблемних 

ситуацій є необхідною умовою розвитку творчої активності студентів, оскільки 

будь-яка розумова діяльність є вирішенням задачі» [110, с. 30]. В умовах 
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проблемного навчання викладач організує необхідні умови для вирішення 

проблем, а «в діяльності студента основним є усвідомлення проблеми і її 

вирішення» [110, с. 194]. Т.В. Кудрявцев виділяє чотири рівні проблемності в 

навчанні, рекомендуючи використовувати: 

1)  проблемний виклад педагогом; 

2)  створення проблемних ситуацій педагогом і спільне їх вирішення зі 

студентами; 

3)  створення проблемних ситуацій викладачем і самостійне вирішення 

проблеми студентами; 

4)  подача матеріалу викладачем, в якому студенти самі «вбачають» 

проблему і окреслюють шляхи їх вирішення [73, с. 17]. 

Запропоновані Т.В. Кудрявцевим рівні проблемності можуть бути 

використані під час створення ситуативних проблемних вправ у навчанні 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування. На нашу думку, до 

чотирьох видів проблемних ситуацій можна додати ще один, який представляє 

наступний рівень проблемності: самостійний пошук інформації студентами, що 

дозволяє їм на основі отриманих даних формулювати і вирішувати певну 

проблему. Використання мовленнєво-мисленнєвих задач різного рівня 

проблемності та складності сприяє розвитку механізмів мислення: орієнтації в 

ситуації, прийняття рішення, визначення мети, прогнозування (результатів, 

змісту), вибору, комбінування і створення. Крім того, організація навчального 

матеріалу на основі проблемних задач сприяє формуванню практичних умінь 

користуватися мовою як засобом спілкування. 

О.Б. Шендерук та В.А. Пермінова визначають проблему як дефіцит 

інформації, протиріччя в способі виконання будь-якої діяльності, і яка в свою 

чергу є стрижнем ситуацій. Проблемні ситуації – це усвідомлене суб’єктом 

утруднення, шляхи подолання якого потребують пошуку нових способів дій 

[157].  

Відповідно, вважаємо, що використання варійованих ситуацій 

проблемного характеру є найбільш доцільним на варіативно-ситуативному 
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етапі навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування. На 

орієнтувально-підготовчому етапі навчання ефективним є використання 

конструктивних вправ ситуативного характеру, а на стереотипізовано-

ситуативному етапі – додаткові ситуації і умовну бесіду. 

Ситуативний підхід у навчанні знаходить своє відображення в принципах 

навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування, які будуть 

розглянуті далі в цьому підрозділі. 

Для успішного навчання письмового ділового листування та усного 

монологу-презентації, а також для розробки адекватного змісту мовної 

підготовки майбутніх виноробів, необхідно керуватися релевантними 

дидактичними принципами, які регулюють процес навчання іншомовного 

спілкування. 

«Під принципами навчання розуміють вихідні положення, які визначають 

мету, зміст, технологію навчання і виявляються у взаємозв’язку і взаємо- 

зумовленості» [132, с. 49]. Аналіз сучасних тенденцій в методиці навчання 

іноземних мов, кінцевих цілей навчання професійного міжкультурного 

спілкування спеціалістів-нефілологів у діловій сфері, а також наявний досвід 

навчання за спеціальними навчальними програмами [132; 194 та ін.] дають 

можливість виділити основні методичні принципи навчання письмового 

ділового листування та усного монологу-презентації студентів-виноробів, які 

розкривають їх суть. 

Принципи навчання є методичним відображенням відповідних законів і 

закономірностей, визначають вимоги до системи навчання в цілому та її 

окремих компонентів [2, с. 252]. Принципи навчання розуміють також як 

основні положення, що визначають характер процесу навчання, які 

формулюються на основі вибраного напрямку і відповідних цьому напрямку 

підходів [66, с. 23]. Чітко сформульовані принципи навчання допомагають 

вирішити питання про те, як і який зміст навчання відбирати, які матеріали і 

прийоми використовувати. 

У методичній літературі виділяють дидактичні та методичні принципи 

навчання. 
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Під дидактичними принципами в методиці розуміють принципи 

навчання, які ґрунтуються на положеннях теорії освіти і навчання, що 

розробляються в дидактиці та використовуються під час навчання будь-якої 

дисципліни, а під методиючними принципами розуміють принципи навчання, 

що відображають специфіку викладання іноземних мов [2, с. 72]. 

Дидактичні принципи навчання. Слід зауважити, що для ефективної 

реалізації методики, яку ми запропонували, необхідно врахувати більшість 

дидактичних принципів, оскільки таку методику ми, згідно зі згаданим вище 

системним підходом, розглядаємо як складну методичну систему. Але з метою 

конкретизації досліджуваного матеріалу зупинимося лише на головних 

принципах. Одним з найважливіших дидактичних принципів навчання 

студентів виноробних факультетів є принцип активності, який передбачає 

напруженість всіх психічних процесів, а, перш за все, мислення. Знання, вміння 

і навички формуються в процесі активної розумової роботи студентів, 

наприклад, під час роботи над проектом, коли студенти проявляють активність 

і самостійно на всіх етапах роботи над ним, взаємодіючи один з одним. 

Наступним важливим принципом є принцип наочності, коли наочність є 

і засобом навчання, і засобом пізнання. Приклади справжніх листів в діловому 

листуванні виноробів, зразки комерційних контрактів, презентаційних виступів, 

перегляд відеозапису презентації вина на різноманітних виставках сприяють 

формуванню та розвитку умінь і навичок і є необхідним засобом навчання. 

Відеосюжети дозволяють актуалізувати досліджуваний мовний матеріал. 

Комп'ютерна мережа Інтернет, що надає різноманітну інформацію з виноробної 

тематики, є засобом пізнання дійсності. 

Принцип науковості у навчанні англійської мови виноробів вимагає 

озброєння їх методами наукового пізнання, що готує їх до науково-дослідної 

роботи в ході поетапного здійснення малих проектів та дипломного 

проектування. Студенти самі формулюють проблему, висувають гіпотезу, 

наводять докази і роблять висновки. Інформаційні проекти розвивають вміння 

працювати з масивами оригінальної літератури англійською мовою і 

аналізувати її. 
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Принцип свідомості в навчанні передбачає усвідомлення завдань 

навчання, він реалізується під час самостійного пошуку рішень проблемного 

завдання на основі створення проблемних ситуацій згідно з проблемно-

ситуативним підходом, який ми виділили як методологічний орієнтир 

дослідження. Свідомість у навчанні проявляється і в прийнятті студентом на 

себе відповідальності за виконання своєї частини завдання в колективній роботі 

над проектом. Принцип свідомості відбивається у використанні рідної мови в 

навчанні на етапі семантизації нового лексичного матеріалу і під час виконання 

окремих ситуативних вправ. Свідомість у навчанні також реалізується в 

самостійному виборі мовленнєвої тактики під час вирішення певної 

комунікативної задачі. 

Методичні принципи навчання. Згідно з методологічними підходами 

побудови методичної системи навчання, які ми виділили, основоположними 

методичними принципами є: принцип професійно комунікативної значущості; 

принцип ділової міжкультурної спрямованості; принцип функціональної 

релевантності; принцип комунікативності; принцип ситуативності, принцип 

проблемності. 

Кожен з цих принципів, у свою чергу, містить низку ключових положень, 

які в подальшому допоможуть конкретизувати цілі навчання писемного 

іншомовного ділового листування та усного монологу-презентації майбутніх 

виноробів. 

Принцип професійно комунікативної значущості. Припускає, що 

навчання має будуватися на залученні студентів до письмової (читання, 

письмо) професійної ділової комунікації протягом всього курсу навчання 

виноробів дисципліни «Іноземна мова». На основі принципу професійно 

комунікативної значущості визначається: 

а) зміст навчання – відбір і організація мовного матеріалу, конкретизація 

ситуацій ділового та професійно зумовленого контакту; 

б) організація навчання, що містить різні організаційні форми здійснення 

ділового контакту з урахуванням універсальних і національно специфічних 
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комунікативно-поведінкових універсалій ділової міжкультурної взаємодії, 

мовленнєвої взаємодії в умовах міжнародного виноробного співробітництва, 

знання про які здобуваються на заняттях іноземної мови. 

Реалізація принципу професійно комунікативної значущості забезпечує: 

1.  Інтеграцію дисципліни «Іноземна мова» у загальний курс професійної 

підготовки виноробів, використання досвіду, який вони отримали в ході 

вивчення спеціальних дисциплін, оскільки студенти володіють певними 

комунікативно-поведінковими стратегіями письмової ділової комунікації, 

структурно-стилістичні особливості і метакомунікаційні сигналами ділового 

листа формують іншомовну компетенцію вторинної мовної особистості, що 

переноситься з рідної мови. 

2.  Проблемне навчання іноземної мови, в процесі якого основна увага 

приділяється залученню студентів до активної творчої діяльності з оволодіння 

іншомовним писемним діалогічним та усним монологічним мовленням для 

вирішення комунікативних професійних завдань у межах ділового контакту. У 

якості основних форм організації ділового спілкування розглядаються 

проблемні ситуації, рольові ігри, в ході яких формуються навички та вміння 

здійснювати іншомовне ділове листування та продукувати монолог-

презентацію під час професійної діяльності винороба. 

3.  Відбір лінгвістичного матеріалу орієнтований на активізацію 

стилетвірних елементів англійської мови виноробної галузі у студентів за 

допомогою введення до змісту навчання автентичних текстів ділового 

листування та монологічного мовлення, що містять тематико-ситуативно-

обумовлену лексику відповідно до згаданих підвидів мовленнєвої діяльності. 

Принцип ділової міжкультурної спрямованості «передбачає таку 

побудову навчального процесу, за якої його центральною фігурою є студент як 

потенційний партнер реальної міжкультурної комунікації» [11, с. 24] у діловій 

сфері. Цей принцип забезпечує розвиток соціокультурної компетенції 

майбутніх виноробів, тобто здатності застосовувати знання про дискурсні 

особливості письмової ділової комунікації та монологу-презентації інофонного 
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соціуму, а також гідно представляти свою країну і культуру в умовах 

іншомовного професійного спілкування. 

Вивчення відповідної ділової культури є неодмінною умовою для 

розвитку навичок адекватної комунікативної поведінки в ситуаціях ділового 

контакту з представниками іншомовного ділового товариства, оскільки 

«відсутність взаєморозуміння зумовлена у меншій мірі наявністю помилок 

лінгвістичного плану, і в набагато більшій – стратегічними помилками в 

комунікації» [165, с. 5].  

Принцип функціональної релевантності передбачає функціональність у 

відборі і організації навчального матеріалу, яка реалізується в його 

відповідності умовам ситуації спілкування, авторській інтенції і 

комунікативним функціям мовних засобів. Текст ділового листа та монологу-

презентації повинен мати чітко виражену функціональну спрямованість і 

співвіднесеність з найбільш частотними інтенціями винороба. Відповідно до 

цього принципу у зміст навчання іншомовного письмового ділового листування 

та монологу-презентації повинні бути залучені тільки ті типи ділової 

документації та тексти, які необхідні у здійсненні ефективної професійної 

іншомовної діяльності майбутнього винороба. 

Відповідно до принципу комунікативності процес навчання 

наближається до процесу реальної комунікації. Іноземна мова є не тільки цілю 

навчання, а й засобом досягнення цієї мети. На заняттях створюються реальні 

ситуації професійного спілкування, застосовуються групові та колективні 

форми роботи, виконуються проблемні і творчі завдання. 

Принцип ситуативності у контексті нашого дослідження є одним з 

найважливіших методичних принципів, відповідно до якого для навчання 

студентів відбираються типові і життєво важливі ситуації професійного 

спілкування, на заняттях створюється атмосфера, що імітує реальне 

спілкування. Принцип ситуативності реалізується на всіх етапах навчання, 

починаючи з семантизації нових лексичних одиниць і закінчуючи контролем 

рівня іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетентності. 
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Реалізація принципу проблемності знаходить своє відображення у 

використанні в навчанні ситуативних вправ різноманітного рівня проблемності, 

який визначається ступенем самостійності студентів у вирішенні проблеми. 

Найвищий рівень проблемності досягається в таких завданнях для студентів, в 

яких вони повинні самостійно сформулювати проблему, висунути спосіб її 

вирішення, знайти необхідні докази і зробити певні висновки. Різні проекти 

дають можливість організувати завдання з певним ступенем проблемності. 

Одним з найважливіших методичних принципів навчання є принцип 

врахування спеціальності, який виявляється в тому, що весь навчальний 

процес спрямований на вирішення професійних завдань англійською мовою.  

У навчання включаються ситуації професійного спілкування, наприклад, листи-

переговори стосовно організації виставки-дигустації вина у певному ресторані 

чи іншому закладі громадського харчування; участь представників фірми у 

переговорах щодо встановлення стандартів якості певних сортів винограду та 

вина тощо, а також зразки усного та письмового мовлення, наприклад, 

оригінальні контракти, договори, мультимедійні та відеопрезентації тощо 

Ще одним важливим методичним принципом є принцип взаємодії 

основних видів мовленнєвої діяльності, оскільки в реальній практиці винороб 

здійснює і говоріння, і аудіювання, і письмо, і читання, а сучасна методика, 

орієнтована на положення комунікативного підходу [95], рекомендує навчати 

всіх видів мовленнєвої діяльності взаємопов'язано, при цьому забезпечуються 

найбільш сприятливі можливості для опори на всі види і джерела сприйняття. 

Так, наприклад, навчаючи професійного спілкування на основі ситуацій 

ведення переговорів про організацію виставки виноробної продукції, студент 

набуває навичок: 1) аудіювання, приймаючи повідомлення про пропозиції 

організатора виставки, 2) говоріння, відповідаючи на ці повідомлення;  

3) читання при аналізі змісту отриманої програми заходу, інформації про його 

учасників; 4) і, нарешті, письма при написанні відповіді на запропонований 

кінцевий варіант програми. 
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Принцип інтерактивності передбачає постійну взаємодію студентів 

один з одним і з викладачем. На заняттях широко використовується не тільки 

фронтальний режим, але і парна, і групова робота. Здійснення проекту дозволяє 

студентам користуватися не лише результатами своєї навчальної діяльності, а й 

сукупними знаннями, отриманими всією групою. Зусилля кожного студента, 

кожної підгрупи усередині навчальної групи скеровують на досягнення 

загального результату. Принцип інтерактивності може бути реалізований і при 

організації реального листування студентів групи з представниками виноробної 

компанії через мережу Інтернет, а також при організації листування студентів з 

учасниками презентацій виноробних компаній, котрі є носіями мови. 

Принцип автентичності навчальних матеріалів передбачає використо- 

вування в навчанні максимальної кількості автентичних матеріалів, що дає 

змогу створювати на заняттях реальні ситуації спілкування і стимулювати 

інтерес студентів до вивчення англійської мови. Автентичні навчальні 

матеріали дозволяють найкращим чином підготувати студентів до майбутньої 

виноробної діяльності. 

Виділені підходи і принципи навчання професійного спілкування, котрі 

сприяють формуванню вторинної мовної особистості, що володіє основами 

іншомовного ділового писемного листування та продукування усного 

монологу-презентації, дозволили конкретизувати мету навчання іншомовного 

спілкування виноробів таким чином: формування мовних навичок і 

комунікативних умінь писемного ділового листування та усного монологу-

презентації як засобу встановлення ефективного ділового контакту у сфері 

професійної іншомовної комунікації виноробів.  

Досягнення даної мети на практиці вимагає конкретизації змісту 

відповідного навчання, а також моделювання цього процесу і його реалізацію 

через виконання студентами спеціально розробленої системи вправ. 

Обґрунтовування вищезазначених аспектів пропонується в наступних 

підрозділах дисертації.  

 



72 

Висновки до розділу І 

1.  Результати аналізу методів формування вмінь професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів у педагогічній 

теорії і практиці дали підстави зробити висновок про відсутність належного 

обґрунтування методологічних основ формування вмінь професійного 

спілкування англійською мовою майбутніх виноробів, а також про відсутність 

відповідного навчально-методичного забезпечення цього процесу. Такий 

висновок дав підстави висловити необхідність розробки відповідної методики 

формування іншомовної комунікативної компетентності у професійному 

мовленні майбутніх виноробів. 

2.  Характеристика ситуацій професійного спілкування майбутніх 

виноробів та специфіка їхньої професійної діяльності, яка має формальний 

діловий характер і проявляється у веденні ділового листування та монологу-

презентації англійською мовою майбутніми виноробами, дали змогу визначити 

методику контекстно-інтегрованого навчання письмового іншомовного 

діалогічного мовлення та монологу-презентації згаданих вище фахівців як 

методологічну основу вирішення проблем дисертаційного дослідження. Таке 

положення підтверджується результатами аналізу етапів обробки вхідної та 

вихідної іншомовної інформації і способів її використання майбутнім 

виноробом, а також висновком про комплексність цієї інформації. На основі 

розглянутих прикладів опрацювання інформації, винороб отримує або 

відправляє у письмовій формі, а також продукує у формі монологу-презентації 

інформацію виключно професійну: виробничу, технологічну, комерційну, 

правову, використовуючи при цьому англійську мову. Аналіз форми і змісту 

такої інформації дає підстави стверджувати, що її зміст – професійний, який 

вимагає цілком визначеної форми свого вираження, а форма, підкоряючись 

своєму змісту, має свої специфічні риси, тимчасові кордони, свій напрямок 

розвитку, – англомовна, однак вона не може бути описана як загальна категорія 

«англійська мова». Розглянута у дослідженні професійна англійська мова 

виноробів – лише одна з ланок загальної системи професійної мовної освіти, 
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оскільки інформація, представлена в єдиному блоці знань, вимагає свого 

аналізу і декодування: при цьому виникає необхідність опанування способами 

обробки такої інформації, яке повинно проходити в системі професійної 

англомовної освіти, яка, як система мовної підготовки в діалектичній єдності з 

професійними знаннями, зумовлена і залежить від тем і спрямованості 

спеціальних дисциплін професійного циклу освіти виноробів. Методологічною 

основою обраного у дослідженні підходу є загальнометодична концепція 

навчання в системі професійної мовної освіти, яка дає змогу керувати процесом 

навчання в руслі діалектичної єдності професійних і лінгвістичних знань, 

зберігаючи форму і зміст в єдиному блоці, сприяючи прогресивному розвитку 

системи. Її основні ознаки: знаходиться в сфері професійної освіти, відноситься 

до мовної освіти, але може бути застосована до будь-якої спеціальної; вирішує 

проблему активізації та інтенсифікації навчання; моделює в навчальному 

процесі реальну професійну діяльність фахівця; виконує функції керування 

навчальним процесом; диктує системі навчання об’єктивні вимоги, які виявляє 

в процесі моделювання реальності. 

3.  У процесі дослідження доведено необхідність базування логіки 

вирішення завдань дослідження на основі фундаментальних підходів, які 

визначатимуть алгоритм і сутність методики навчання професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх виноробів (окрім 

зазначеного вище загальноконцептуального підходу контекстно-інтегрованого 

навчання): комунікативного, проблемно-ситуативного і системного. 

4.  Хід обґрунтування фундаментальних підходів визначив необхідність 

дотримання відповідних дидактичних (активності, наочності, науковості, 

свідомості) та методичних (професійно комунікативної значущості, ділової 

міжкультурної спрямованості, функціональної релевантності, комунікатив- 

ності, ситуативності, проблемності, врахування спеціальності, взаємодії 

основних видів мовленнєвої діяльності, інтерактивності, автентичності 

навчальних матеріалів) принципів навчання. 
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5.  Виділені підходи і принципи навчання професійного спілкування, 

котрі сприяють формуванню вторинної мовної особистості, що володіє 

основами іншомовного ділового писемного листування та продукування усного 

монологу-презентації, дозволили конкретизувати мету навчання іншомовного 

спілкування виноробів таким чином: формування мовних навичок і 

комунікативних умінь писемного ділового листування та усного монологу-

презентації як засобу встановлення ефективного ділового контакту у сфері 

професійної іншомовної комунікації виноробів. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ  

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО  

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ 

 

У розділі теоретично обґрунтовано та розроблено методику навчання 

англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів, 

реалізація якої відображена у відповідній моделі навчання, та запропоновано 

систему вправ як одного з ключових компонентів розробленої моделі. 

 

2.1.  Модель процесу навчання майбутніх виноробів ведення ділового 

листування англійською мовою  

 

Інтенсифікація соціально-професійної взаємодії дорослого комуніканта 

ускладнює процес його спілкування. Участь фахівця будь-якої галузі в реальній 

комунікації вимагає вміння не лише усного, але й писемного спілкування. 

Більше того, вважаємо, що будь-яка людина не народжується вмілим 

комунікантом на рівні носія мови. Ця здатність формується у процесі 

соціалізації індивіда, адаптації до професійного середовища, в тому числі 

іншомовного.  

Відповідно, для розробки ефективної методики навчання професійного 

спілкування майбутніх виноробів як складного виду іншомовної професійно 

орієнтованої діяльності звернемося до моделювання майбутнього навчального 

процесу. Саме моделювання є процесом пізнання, підсумковим етапом якого є 

модель [65, с. 87].  

Характериними операціями процесу моделювання є: побудова моделі; 

дослідження її характеристик; перенесення даних, здобутих за допомогою 

моделі, на досліджуваний об’єкт [39, с. 65]. Розуміння сутності й ефективності 

моделювання навчального процесу допомагає, на нашу думку, визначення 

моделі О.М. Дахіним, який вважає її штучно створеним зразком у вигляді 



76 

схеми, фізичних конструкцій, знакових форм, який, будучи подібним до 

досліджуваного об’єкта чи явища, відображає і відтворює у простішому вигляді 

структуру, властивості, взаємозв’язки і стосунки між елементами цього об’єкта 

[40, с. 22]. 

Ще ґрунтовнішим є визначення В.Є. Бикова, на думку якого, модель є 

певним образом, аналогом системи, що моделюється, в якому відображаються, 

враховуються, характеризуються і можуть відтворюватися такі особливості і 

властивості цієї системи, які забезпечують досягнення цілей побудови і 

використання моделі [23, с. 194]. Саме таке визначення імпонує нам у 

вирішенні завдань даного дослідження, оскільки розглядає об’єкт моделювання 

як систему і передбачає досягнення дослідницьких цілей через використання 

розробленої моделі.  

Відповідно, методологічні передумови обгурнтування методики навчання 

іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів, 

визначені у попередньому розділі дисертації, аналіз різних методів навчання, за 

допомогою яких здійснюється цей процес, вимоги до іншомовної підготовки 

майбутніх виноробів зумовлюють розробку моделі навчання зазначеної 

категорії фахівців іншомовного професійно орієнтованого спілкування, яка 

передбачає: з одного боку, спеціалізоване навчання виокремлених нами 

пріоритетних видів мовленнєвої діяльності (ділового письмового листування 

англійською мовою та англомовного монологу-презентації), а з іншого боку, 

інтегроване їх навчання. Відповідно, така модель передбачає системне 

поєднання двох моделей нижчого порядку: моделі навчання ділового 

письмового листування англійською мовою майбутніх виноробів та моделі 

навчання англомовного монологу-презентації. Даний підрозділ присвячено 

обґрунтуванню та розробці першої із зазначених моделей. 

Моделювання в навчанні іноземних мов передбачає два аспекти: 

моделювання змісту, який повинні засвоїти студенти, і моделювання 

навчальних дій як засобу, без якого неможливий повноцінний навчальний 

процес. Тому розробка і наукове обґрунтування моделі допоможе звести 
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вивчення складного до простого, невидимого і невідчутного до видимого і 

відчутного, незнайомого до знайомого, тобто зробити об’єкт доступним для 

ретельного і всебічного вивчення [96, с. 256].  

Модель, таким чином, повинна «забезпечити чітке уявлення про зміст 

освіти, визначити основні компоненти процесу навчання і їх взаємозв’язок, 

розглянути шляхи їх оптимального розташування, запропонувати способи 

формуваннь з урахуванням сучасних вимог до результатів навчання, 

відповідати вимогам доступності як для викладачів у її реалізації, так і для 

студентів [93, с. 75-76]. 

Відповідно до результатів наукового пошуку зазначених вище учених 

(Р.Ю. Мартинова, В.О. Міжеріков, П.І. Підкасистий та ін.), пропонуємо модель, 

яка відображатиме два блоки її складових: 1) змістовий (до якого ввійдуть цілі 

навчання, компоненти змісту навчання) і 2) процесуальний (етапи навчання, 

методи і засоби, діяльність викладача і студентів).  

Аналізуючи проблему змісту навчання іноземної мови, Б.А. Лапідус 

наголошує на неоднозначності у трактуванні цієї методичної категорії, 

водночас підкреслюючи спільну точку зору науковців щодо розуміння змісту 

як динамічної категорії, а не статичної, такої, що постійно розвивається, в якій 

відображається предметний і процесуальний аспект. Вчений вважає зміст 

навчання іноземної мови як сукупність того, що студенти повинні засвоїти для 

того, щоб якість і рівень володіння ними іноземною мовою узгоджувався із 

завданнями певного навчального закладу [79, с. 5].  

В теорії навчання іноземних мов до сьогодні продовжується полеміка з 

приводу компонентного складу змісту навчання (сюди відносять: вміння, що 

співвідносяться з видами мовленнєвої діяльності; мовний матеріал; навички 

оперування відібраним мовним матеріалом; тематику, в межах якої формуються 

мовленнєві вміння; тексти; мовні явища, не типові для рідної мови студентів; 

країнознавчий матеріал; прийоми навчання тощо) [66, с. 77]. Ми схильні 

вважати, що компонентний склад повинен, в першу чергу, забезпечувати 

досягнення кінцевої мети – досягнення студентами належного рівня володіння 
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іноземною мовою. Відповідно, успіх у навчанні у значній мірі залежатиме від 

конкретної мети навчання, яка в нашому випадку передбачає вміння майбутніх 

виноробів здійснювати успішне іншомовне ділове листування та продукувати 

іноземною мовою монолог-презентацію власної продукції.  

Уточнююючи кінцеву мету у першому зазначеному випадку, основне 

завдання запропонованих нами методичних процедур передбачатиме 

формування: вміння продукувати й адекватно інтерпретувати інформацію в 

процесі іншомовного ділового листування майбутніми виноробами; 

реалізування вміння аналізу і структурування ситуації ділового спілкування і 

застовування відповідних сигналів мовленнєвої взаємодії. У другому випадку 

це завдання передбачатиме формування: вміння відбору професійно важливої 

інформації та її аналіз для використання у презентації власної виноробної 

продукції; вміння продукування тексту монологу-презентації власної продукції; 

вміння успішної вербалізації тексту англомовного монологу-презентації 

власної виноробної продукції.  

Характеризуючи ситуації професійно орієнтованого письмового 

спілкування, науковці відзначають значну складність його в порівнянні з 

комунікативними ситуаціями в повсякденному житті, враховуючи те, що 

учасникам професійного писемного мовлення потрібно утримувати в пам’яті 

величезний багаж знань, фактів, аргументів і вміло ними оперувати, 

використовуючи при цьому іноземну мову [29]. Більше того, оскільки в умовах 

писемної комунікації фахівцеві доводиться мати справу з іншою системою 

мислення, виникає необхідність протиставлення їй своєї точки зору, яка 

спонукає до обґрунтування власних думок, їх аналізування й оцінювання [85,  

с. 61]. Відповідно, вважаємо, що розвиток умінь успішного письмового 

спілкування передбачає не лише сформованість виключно фізичних навичок, 

умінь і здібностей комунікантів у всіх видах мовленнєвої діяльності, зокрема у 

письмовому, але й умінь вищого порядку. Така думка спонукає нас до висновку 

про те, що письмові комунікативні вміння, що обслуговують професійно 

орієнтоване спілкування, безпосередньо пов’язані з компетенцією дискурсу.  
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Залежно від структури мовної особистості, від зміни контексту спілкування 

складається співвідношення ролі творчого плану і ролі стререотипу у 

вибудовуванні комунікативної поведінки. Планований письмовий ефект 

досягається завдяки побудові своєї вербальної/невербальної поведінки тим, хто 

здійснює письмове спілкування, відповідно до очікувань партнера [85, с. 63]. 

Мета письмової комунікації – ототожнення «мого» з партнером у 

спілкуванні, проникнення в позицію співрозмовника, а намір (спрямованість 

свідомості) – є стрижнем, на який нанизується письмовий текст як одиниця 

комунікації. Ефективність письмового спілкування проявляється, відповідно, 

через донесення наміру до адресата, через адекватність сприйняття цього 

наміру і письмової реакції співрозмовника [41].  

Аналізуючи письмове мовлення, слід виділити роль самої ситуації 

спілкування як сукупності умов реалізації соціальних, міжособистісних і мових 

відносин співрозмовників, які передбачають обставини (місце і час), статуси, 

темперамент тощо. Стосовно професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування, із переліку зазначених умов нас цікавить фон спілкування та 

соціальні характеристики учасників, інші ж умови повинні відійти на задній 

план, або й зовсім ігноруватися у побудові навчального процесу [143].  

Здійснюючи лінгводидактичну характеристику ділового письмового 

мовлення, слід зазначити, що вибудовування власної лінії комунікативної 

поведінки припускає велику варіативність у виборі конкретних мовних засобів 

офіційно-ділового стилю. Однак існують такі види професійно орієнтованих 

ситуацій, в яких мовні і мовленнєві засоби не підлягають варіюванню і можуть 

видозмінюватися лише у незначному обсязі. Саме такими вбачаємо ситуації 

ділового листування майбутніх виноробів. Мета ж письмової навчальної 

комунікації фактично є певним «образом результату навчання», «моделлю 

потрібного майбутнього» [70, с. 34]. Варто також зауважити, що комунікативна 

мета і цілі навчального письма можуть бути описані у вигляді 

«короткотермінових» цілей спілкування, які студенти досягатимуть у процесі 
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виконання конкретних вправ і завдань, і «довготермінових», які випливають із 

професійних потреб [177].  

Аналізуючи дидактичні особливості процесу навчання іншомовного 

ділового письмового спілкування, ми виділили основні фактори, що суттєво 

впливають на ефективність письмової комунікації і професійно-комунікативну 

спрямованість навчального письмового процесу: просторово-організаційна та 

інституційна ситуація письмового іншомовного спілкування (обставини, фон 

навчальної комунікації); особливості навчального завдання; соціальні ролі 

комунікантів; актуальні соціальні стосунки відправника й отримувача в діловій 

кореспонденції; тема і сфера спілкування. Вважаємо, що від правильного 

врахування специфіки цих факторів залежить ефективність письма як 

комунікативного процесу (реального і навчального), яку зобразимо схематично 

на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Структурна схема ефективності письмового спілкування  
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Отже, письмове мовлення – це цілеспрямовані і контекстно зумовлені 

залежні відносини комунікантів, що полягають у продукуванні письмового 

текстового матеріалу і передаванні інформації її читачеві. Саме врахування на 

письмі зазначених вище категорій створює дидактичні передумови для 

реалізації мети формування вмінь ведення англомовного ділового листування.  

Аналіз зразків автентичних текстів листування виноробів дав змогу 

зробити висновок про те, що їх письмове англомовне ділове листування має 

низку відмінних ознак, які суттєво впливають на відбір змісту навчання: 

1.  В письмовій діловій комунікації наявне специфічне лексичне 

наповнення у відповідних синтаксичних клішованих граматичних структурах. 

2.  Для листів у діловому листуванні виноробів властивими є відповідні 

формати залежно від типу і призначення листа. 

3.  Особливе значення у листуванні виноробів займають відповідні 

клішовані фрази, мовленнєві формули, лексико-семантичні скорочення, 

абревіатури (пов’язані зі специфікою професійної діяльності). 

Знання термінології забезпечує точне вираження думки в діловому 

листуванні, тому важливе значення у продукуванні листів, а також під час їх 

перекладу та інтерпретації має ретельний відбір термінологічних еквівалентів. 

Такі терміни можна поділити на три групи: 

1)  Англійські терміни, що мають еквіваленти в українській мові (half-dry, 

medium-dry, acratophore, overripe wine, fermentation, barrel). 

2)  Терміни, що відсутні в термінології виноробства української мови, 

однак мають загальноприйняті (часто інтернаціональні) термінологічні 

еквіваленти (absorber, absinthe, demi-sec, wine-balance, back-blending, batch 

fermentation). 

3)  Терміни, що позначають поняття, які відсутні у виноробній лексиці 

української мови і не мають загальноприйнятих термінологічних еквівалентів 

(aciniform, baked, barrique). 

Вагоме значення для оволодіння компетенцією ділового листування у 

виноробстві має стиль ділових листів. Можна узагальнити, що в сучасному 
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виноробстві цей стиль близький до наукового і публіцистичного, однак його 

характерною ознакою є наявність значної кількості розмовних елементів. 

Іншою особливістю листування є те, що воно не потребує образного вираження 

думки, відповідно, тут відсутні порівняння, метафори, алегорії тощо. Більше 

того, повідомлення фактів у ділових листах є конкретним і коректним, без 

використання жаргонізмів, діалектизмів, книжних слів, архаїзмів тощо. Діловий 

лист повинен бути логічно послідовним і передавати з найбільшою точністю 

смисл певної ситуаці, максимально переконливим, без надлишкової інформації, 

не дивлячись на його тип (чи містить лист прохання, пропозицію, виражає 

відмову чи претензію). Слід також наголосити, що від якості зовнішнього 

вигляду, його оформлення залежить його юридична сила.  

Характерною ознакою ділових листів у виноробстві є використання 

абревіатури (ABV – alcohol by volume – об’ємний вміст алкоголю; AFC – 

alternative forced choice – метод органолептичного аналізу, що базується на 

альтернативному відборі зразків за заздалегідь встановленим критерієм; BAC – 

blood alcohol concentration – концентрація алкоголю в крові; BTI – Beverage 

Testing Institute – Інститут експертизи спиртних напоїв (США); BYOB – bring 

your own bottle – дозвіл для клієнтів приносити з собою спиртні напої та 

розпивати їх у ресторані; DSP – distilled spirits per unit – вихід спирту при 

дистиляції (кількість спирту на одиницю сировини); GDD – growing degree days 

– кількість днів росту винограду без заморозків (кліматологічний індекс, що 

використовується у виноградарстві багатьох країн) та ін.).  

Іншою важливою характерною ознакою ділових листів у виноробстві є 

використання значної кількості власних назв: а) географічних назв (наприклад: 

Annapolis Valley in Nova Scotia, Canada – регіон великої кількості виноградних 

господарств у Канаді); б) назви виноградників (наприклад: Leventhorpe Vineyard 

– виноградник у графстві Вест Йоркшир, Великобританія); 3) назви сортів 

винограду (наприклад: Cabernet, Sauvignon, Shiraz, Pinot Noir, Chardonnay та 

ін., причому значна кількість цих назв має французьку етимологію); 4) назви 

спиртних напоїв (наприклад: “A Drop of the Irish” – назва ірландського 
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фірмового віскі; Aberfeldy – назва шотландського віскі; Rock and Rye – назва 

лікеру, виготовленого у США; Crouchen – сорт білого вина з італійських 

виноградників); 5) назви брендових фірм, що виготовляють продукцію 

виноробної галузі (Laguiole – фірма, що виготовляє всесвітньо популярні 

штопори для розкорковування пляшок вина; Colheita – португальський 

виноробний бренд).  

Фахівці у діловому виноробному іншомовному листуванні наголошують 

на необхідності врахування національних особливостей адресата, оскільки 

певні вирази, широко використовувані у діловій переписці, наприклад, у 

Великобританії, не завжди можна побачити у ділових листах представників 

Австралії чи США, які, таким чином, намагаються виокремити специфіку свого 

національного інтересу у виноробній галузі.  

Проаналізуємо детальніше структурні особливості листів у діловій 

переписці виноробів. У ході багаторічної практики світової виноробної галузі 

сформувався певною мірою стандартний формат ділового листа, який 

схематично зобразимо на рис. 2.2.  

Основний зміст листа, як правило, починається досить стандартними 

вступними фразами і стереотипними виразами, які надають листу офіційно-

ділового характеру. Наприклад: Please be advised … – Ставимо до відома 

Вас….; Please note… – Просимо зауважити…; We wish to approach you on the 

following… – Хочемо звернутися до Вас із наступним…; With reference to your 

inquiry… – Посилаючись на Ваш запит… тощо.  

Сам зміст ділового листа повинен бути чітким, зрозумілим і лаконічним, 

де виклад кожної нової проблеми подається з нового рядка. Слід уникати 

повторів, використання незрозумілих і нечітких аргументів. Нижче подаємо 

приклад ділового листа з кореспонденції у виноробстві. У Додатку А подано 

низку листів, які використані у розробленій нами системі вправ для 

формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх виноробів. 

Таким чином, врахування зазначених вище особливостей зумовлює 

необхідність віднесення до змісту навчання відповідних норм інституційної 
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професійної іншомовної комунікативної поведінки і відбір професійно 

значущих автентичних текстів ділових листів з урахуванням їх типології.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Формат ділового листа у діловій кореспонденції виноробів 

 

Друкований штамп компанії (Letterhead) 

Вказівка на посилання (Reference Line) 

Назва отримувача (Name of Recipient) 

Дата 

Date 

Адреса отримувача (Address of Recipient) 

Вказівка на особу, яка за бажанням 

відправника повинна прочитати 

адресований лист (Attention Line) 

Вступне звернення (Salutation/Greeting) 

Вказівка на загальний зміст листа (Subject Line) 

Зміст листа (Body Line) 

Завершення листа  

(Complimentary Closure) 

Підпис 

Signature 

Вказівка на додатки до листа (Enclosures) 

Вказівка на копії листа, відправлені на 

інші адреси (CC – carbon copy notation) 

Пост скриптум (P.S. – post script) 
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Це забезпечить оволодіння студентами релевантними лінгвокогнітивними 

характеристиками і функціями іншомовної ділової переписки і вмінням 

інтегрувати текстову діяльність інофону в ситуаціях ділової взаємодії 

іноземною мовою, формування вміння продукувати власний функціонально 

релевантний текст ділового листа. Відобразимо врахування зазначених вище 

аспектів у відборі зісту навчання студентів – майбутніх виноробів – ведення 

ділового листування іноземною мовою. 

WGA Wine Services Letter 
on Friday, 11 October 2013. Posted in Winegrapes Australia News 

We hope Spring is treating you well and the growing season is going nicely. Here at WGA we are getting into the 

full swing of marketing and sales of your fruit to potential buyers. 

As informed in the last WGA newsletter, Winegrapes Australia recently notified our joint venture partners of our 

withdrawal from the CARTeSIAN business venture, effective 30th June 2013. 

 

The reason for this decision was to renew our team focus on the core business aspects of WGA, in providing the 

ongoing grape and wine services specific to the direct needs of our Shareholders and Members. 

WGA Winemaker / Account Manager, Peter Flewellyn can now provide a service if you wish to process some of 

your grapes into wine. Peter will offer professional winemaking advice and transparent route to market advice 

(domestic or export) to try and achieve the best value return on your wine parcel. 

The wine services that WGA can assist your business with include: 

 Assistance with intake and harvesting decisions. 

 Contract processing negotiations. 

 Preparation of winemaking specifications for contract processors. 

 Contract winemaking - crusher to bottle ready wine. 

 Wine style and production advice. 

 Sample preparation and sending. 

 Marketing and sales of bulk wine. 

 Logistics and communication. 

 Invoicing and administration. 

Each grower's needs and parcel of wine are of course different - you may or may not require all of the services 

above. Peter can provide a tailored service based on your requirements. 

To allow Peter to provide the best advice for Vintage 2014, please reply to this email or letter by November 11 if 

you are interested in discussing your options. Peter will then make a time to personally meet with you. Please 

contact Peter directly as per below. 

http://www.winegrapes.com.au/index.php/main-menu/blog/category/wine-grapes-australia-news
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Peter Flewellyn 

Winemaker 

Winegrapes Australia Pty Ltd 

P: 08 8323 0056 F: 08 8323 7348 M: 0409 963 223 

E: peter.flewellyn@winegrapes.com.au 

We hope this service will be valuable to you as WGA strives to get the best possible return for your grape 

growing and wine business. If you have any other queries, please feel free to contact myself, thank you for your 

time and support. 

Kind Regards 

Andrew Holly 

General Manager 

Winegrapes Australia 

 

Аналіз низки листів у виноробній сфері дав змогу сформувати таблицю 

співвідношення особливостей ділового листування виноробів і мовних навичок 

та мовленнєвих умінь, що повинні бути сформовані у студентів (табл. 2.1).  

Для відбору змісту навчання ділового листування майбутніх виноробів 

нами було здійснено лінгвістичний, стилістичний і прагматичний аналіз 

ділових листів, який дав можливість з’ясувати те, що мова ділового листа у 

професійному листуванні виноробів суттєво відрізняється від мовного 

оформлення інших письмових текстів як на лексико-граматичному, так і на 

синтаксичному рівнях. Лексичний рівень характеризується використанням 

метакомунікативних сигналів ділової кореспонденції у виноробстві, спеціальної 

термінології, скорочень і абревіатур. На граматичному рівні характерним є 

активне вживання конструкцій пасивного стану попри наявність структур 

активного стану, Participle I та Participle II, структур Complex Object тощо.  

Окрім зазначеного вище, для здійснення успішної ділової взаємодії у 

процесі листування студенти-винороби повинні володіти знаннями про 

структурну організацію письмового ділового дискурсу у виноробстві, знати 

притаманні йому внутрішні і зовнішні закони побудови, основні його 

параметри. Аналіз іншомовних текстів ділової кореспонденції виноробів дав 

змогу визначити категорію точності як базовий параметр зазначеного вище 

типу дискурсу, яку розуміємо як однозначний зв’язок тексту з конкретною 

mailto:peter.flewellyn@winegrapes.com.au
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позамовною ситуацією яка реалізується на інформаційному (фактажна 

точність), мовному (вербальна точність) і структурному (паравербальна 

точність) рівнях [111, с. 92].  

Таблиця 2.1 

Cпіввідношення особливостей ділового листування виноробів і  

необхідних мовних навичок та мовленнєвих умінь 

Особливості Мовні навички і мовленнєві вміння 

1.  Тип формату листа, його частин Мовленнєві формули зачину, основної 

і завершальної частин листа; 

розташування інформації у форматі 

листа 

2.  Тип інформації (позитивна чи 

негативна) і способи її передачі 

Мовна специфіка індуктивного і 

дедуктивного способу подання 

інформації 

3.  Організаційні стратегії подання 

інформації: запит; пояснення причин 

написання листа; вияв вдячності; 

скарги тощо 

Мовленнєві формули листа-запиту, 

листа-пропозиції, листа-вдячності, 

листа-повідомлення тощо 

4.  Типологія листів: запит, 

пропозиція, скарга, повідомлення, 

місцезнаходження, кліматичні умови 

тощо 

Специфічні лексико-граматичні засоби 

(спільні й відмінні для кожного типу 

листа) 

5.  Тон і тональність листа Лексико-граматичні засоби 

модальності, емпатії 

6. Стиль листа Стилістичні особливості ділового 

письмового мовлення виноробів 

загалом і кожного окремого типу 

листів 
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Фактажну точність пов’язуємо з чітким викладом фактів, описом подій, 

характеристикою ситуації у професійній діяльності. Вербальна точність 

передбачає відбір відповідного мовного оформлення і метакогнітивних засобів 

для реалізації основного авторського наміру. Паравербальну точність можна 

досягти шляхом дотримання норм формату листа і відповідного розуміння його 

елементів.  

Як справедливо зазначає К.О. Ніколаєва [111, с. 95], головним 

конституційним елементом ділового листа є його комунікативний намір, який 

безпосередньо залежить від типу листа. Обидва визначаються специфікою 

комунікативної ситуації і її місцем у тематичній класифікації іншомовної 

професійно орієнтованої взаємодії. Аналіз зразків ділового листування 

виноробів дав змогу виявити такі типи ділових листів: лист-повідомлення про 

готовність замолення виноробної продукції; лист-виклик, лист-запрошення на 

виставку, дегустацію; лист-прохання; лист-замовлення; лист-запит; лист-згода; 

лист-подяка; лист-попередження; лист-відмова; лист-підтвердження; лист-

договір та ін. Відповідно, реалізація закладених у згаданих вище типах листів 

намірів здійснюється за допомогою належних метакомунікативних засобів 

ділового листування за відповідними схемами, які повинні послужити певним 

алгоритмом навчальних дій. Подамо приклад такого алгоритму (рис. 2.3). 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Рисунок 2.3. Схема реалізації комунікативного наміру лсита-подяки 

 

Посилання на попередній лист 

Завершення листа 

Вираження вдячності і власного ставлення до 

інформації у попередньому листі 
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У процесі розробки методики формування вмінь письмового 

іншомовного ділового спілкування майбутніх виноробів слід, на нашу думку, 

моделювати ситуації іншомовної професійно орієнтованої взаємодії з 

урахуванням усіх притаманних їм параметрів. Тому вважаємо за необхідне 

визначити контекстно-ситуаційний підхід як основоположний у запропонованій 

нами методиці, про що частково згадано у попередньому розділі дисертації. В 

основі сутності цього підходу покладено поняття «ситуація», яку вчені 

розуміють по-різному: 1) сукупність мовленнєвих і не мовленнєвих умов, 

необхідних і достатніх для того, щоб здійснити мовленнєву дію за наміченим 

планом [82, с. 155]; 2) Н.Д. Гальскова у складі комунікативної ситуації виділяє 

такі компоненти: вік, соціальний статус і ролі, місце і час, почуття й емоції, 

наміри і бажання, а також предмет спілкування [31, c. 144];  

3) В.Л. Скалкін розуміє комунікативну ситуацію як динамічну систему 

конкретних факторів об’єктивного і суб’єктивного плану (в тому числі й 

мовлення), що взаємодіють між собою і залучають людину до спілкування і 

визначають її мовленнєву поведінку в межах одного комунікативного акту [138, 

c. 5-6], зазначаючи при цьому, що комунікативна ситуація передбачає наявність 

чотирьох факторів (обставини дійсності, в яких здійснюється спілкування, 

відносини між комунікантами, мовленнєві наміри, реалізація самого 

комунікативного акту, яка створює нову обстановку, що стимулює до 

спілкування). 

На думку В.Л. Скалкіна, навчання іноземної мови для спілкування у будь-

якій сфері людської життєдіяльності повинно базуватися на відборі типових 

комунікативних ситуацій, які він вважає аналогом реальних ситуацій [138, 

с. 15], відповідно, слід вибудувати систему типових комунікативних ситуацій, 

організовану за тематичним принципом, оскільки комунікативна ситуація є 

первинною ланкою мовленнєвої взаємодії й існує не ізольовано, а в межах 

крупніших спільнот – тем, які об’єднані у відповідні сфери людської діяльності.  

Поділяючи наукову позицію зазначеного вище вченого, вважаємо за 

доцільне покласти комплекс типових комунікативних ситуацій в основу 



90 

відбору і раціоналізації навчального матеріалу для створення системи вправ для 

навчання майбутніх виноробів ділового іншомовного листування. Таким 

чином, нами визначено й розроблено типові комунікативні ситуації письмового 

спілкування виноробів у процесі ділової кореспонденції (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Співвідношення типових комунікативних ситуацій  

ділового письмового спілкування виноробів  

із відповідним типом зразків ділової кореспонденції 

Комунікативні ситуації Тип листа 

1.  Ситуації необхідності доведення 

інформації до відповідних служб:  

а) необхідність повідомити клієнта про 

готовність виноробної продукції;  

б) необхідність повідомлення агентів з 

відповідним проханням (викликати 

експерта для дегустації вина; запросити 

представника компанії, що реалізує 

виноробну продукцію, для укладання 

договору; запросити представника 

виноробного заводу для видання 

грошового авансу, для забезпечення 

сировиною тощо);  

в) необхідність повідомити відповідні 

служби про надання належної провізії;  

г) необхідність запросити представників 

торгівельних компаній на дегустацію, 

презентацію виноробної продукції 

тощо;  

 

 

Лист-повідомлення 

 

Лист-прохання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист-замовлення 

 

Лист-запрошення 
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Продовження табл. 2.2 

Комунікативні ситуації Тип листа 

д) необхідність виразити подяку за надану 

інформацію, допомогу, послуги тощо. 

Лист-подяка 

2.  Ситуації необхідності забезпечення 

адекватного функціонування 

виноробної сфери та професійної 

діяльності виноробів:  

а) необхідність залучення відповідних 

служб з метою визначення причини 

відмови у наданні відповідних послуг 

(наприклад, відмова надати виноробну 

продукцію відповідно до договору); 

залучення відповідних служб з метою 

ліквідації певних помилок, пошкоджень, 

недоліків, фінансових помилок у сфері 

виноробства;  

 

б) необхідність вираження незгоди / 

несхвалення дій відповідних служб;  

 

в) необхідність підтвердження згоди, 

вимоги про проведення відповідних 

робіт, надання певних послуг 

(наприклад, необхідність підтвердити 

намір вести переговори з представником 

виноробного заводу з приводу ремонту 

виноробного обладнання та ін.). 

 

 

 

 

Лист-вимога, лист-скарга,  

акт про поставку продукції 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист-протест, лист-скарга,  

лист-прохання, лист-пропозиція, 

лист-заява, лист-рекламація 

Лист-прохання,  

лист-підтвердження,  

лист-скарга 

 

 



92 

Наведемо приклад типової комунікативної ситуації, яка пропонується 

студентам для виконання ними відповідних вправ і завдань для вирішення 

проблеми, що пропонується ситуацією, з використанням сформованих мовних 

навичок і мовленнєвих умінь:  

Ви менеджер фірми, що займається реалізацією виноробної продукції 

різних виробників. Вам потрібно запросити фахівця з інформаційних 

технологій для розробки веб-сайту Вашої фірми. Для цього слід написати в 

листі-запиті, яку саме інформацію Ви хотіли б розмістити на сайті, а також 

кінцевий термін розробки такого веб-сайту.  

You are a company manager. Your company sells wines of a number of wine-

producers. You need to invite an IT professional to create your company web-site. To 

do this you have to write a letter of request indicating which information you would 

like to have on the web-site and the deadline for its creation. 

Такого типу комунікативна ситуація не лише інтегрує сформовані 

часткові мовні навички і мовленнєві вміння у відповідні вміння письмового 

спілкування, але й іншомовний і професійний аспект трудової діяльності 

фахівців виноробної галузі, і, таким чином, реалізує задекларований нами у 

попередньому розділі контекстно-інтегрований підхід як методологічний 

фундамент запропонованої нами методики навчання майбутніх виноробів 

професійного іншомовного спілкування.  

Відповідно, нами був відібраний комплекс типових комунікативних 

ситуацій на основі аналізу автентичних мовленнєвих зразків, частина з яких 

пізніше послужила текстовим матеріалом для реалізації розробленої нами 

системи вправ. Важливим у цьому аспекті вважаємо відбір тематики ділових 

листів, які подають відповідне лексико-граматичне оформлення. Основними 

вимогами до текстового матеріалу у процесі навчання ділового іншомовного 

листування майбутніх виноробів вважаємо такі: професійна значущість, 

автентичність, доступність змісту, прозорість комунікативного наміру. 

Важливим компонентом змісту навчання загальноприйнято в методиці 

вважати прийоми навчання [111, с. 97], які є базовою методичною категорією, 
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співвідносяться з конкретними діями, сукупність яких складає сутність 

діяльності, що передбачає формування відповідних навичок і вмінь, стратегій, 

компетенцій тощо. Прийоми навчання – це дії викладача, спрямовані на 

передавання знань, формування вмінь і навичок, стимулювання навчальної 

діяльності студентів. Відповідно, будучи одиницею навчальної діяльності, 

прийоми повинні бути складовою частиною змісту навчання.  

В методиці навчання іноземних мов традиційно виділяють три групи 

прийомів навчання:  

1) презентаційні прийоми, метою яких є введення навчального матеріалу 

(presentation techniques); 

2) мовну і мовленнєву практику (form-focused and meaning-focused 

practice), тобто використання прийомів тренування у засвоєнні 

готового змісту, оволодіння мовленнєвими одиницями, при цьому 

мовленнєва практика зазнає повного контролю з боку викладача;  

3) організацію спілкування, тобто створення комунікативних ситуацій, 

які спонукають студентів виконувати творчі мовленнєві завдання 

(consolidation) [169].  

Серед прийомів навчання, які використовуються для формування вмінь 

письмового іншомовного ділового листування, у розробці моделі навчання 

майбутніх виноробів вести ділову кореспонденцію англійською мовою ми 

виокремлюємо такі:  

 прийоми організації мовних одиниць і їх класифікування; 

 прийоми відновлення; 

 прийоми стимулювання мисленнєво-мовленнєвої діяльності; 

 прийоми ігрового моделювання; 

 прийоми вирівнювання інформаційної нерівноваги (дисбалансу).  

З урахуванням сказаного вище нами виділено сім основних компонентів 

змісту навчання майбутніх виноробів ведення ділової письмової кореспонденції 

англійською мовою: 
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1) мета навчання; 

2) структурна організація ділового листа, його типи; 

3) метакомунікативні сигнали іншомовного письмового професійно 

орієнтованого спілкування виноробів – комунікативні наміри; 

4) мовний матеріал (лексико-граматичний, синтаксичний, стилістичний); 

5) теми, групи ситуацій, типові комунікативні ситуації; 

6) прийоми навчання; 

7) результат навчання: вміння і навички, необхідні для успішного 

ділового листування англійською мовою. 

Визначені компоненти змісту навчання є змістовою складовою 

розробленої нами моделі навчання, яка реалізується на трьох рівнях: 

орієнтаційно-підготовчому, репродуктивному і продуктивному.  

Перший рівень передбачає оволодіння студентами вмінням 

структурувати інформацію, приймати відповідне комунікативне рішення, 

визначати тип майбутнього листа за базовими лексемами, властивими для 

письмової кореспонденції у виноробній сфері. Результатом навчального 

процесу на другому рівні є оволодіння вміннями відтворювати діловий лист за 

зразком. На третьому рівні відбувається формування вмінь створювати власні 

листи з урахуванням відповідних професійно орієнтованих комунікативних 

намірів, тем і типових комунікативних ситуацій, що виникають у професійній 

діяльності фахівців виноробної галузі.  

Зазначені рівні реалізуються у процесуальній складовій моделі, яка 

передбачає виконання студентами створеної нами підсистеми вправ, яка 

входить до загальної системи вправ для навчання майбутніх виноробів 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування, детальному опису якої 

присвячено підрозділ 2.3 дисертації.  

Схематично модель навчання майбутніх виноробів ведення письмової 

ділової кореспонденції англійською мовою подано на рис. 2.4.  
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Рисунок 2.4. Модель навчання майбутніх виноробів ведення письмової ділової кореспонденції англійською мовою
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Таким чином, в результаті реалізації моделі у студентів формується 

відповідний рівень вмінь, необхідних для успішного здійснення ділової 

кореспонденції англійською мовою у виноробній галузі, а саме: 

 вміння вступати у ділове листування; 

 вміння підтримувати спілкування; 

 вміння вирішити проблему і завершити процес комунікації; 

 вміння організувати стратегічну лінію своєї мовленнєвої поведінки; 

 вміння враховувати компоненти комунікативної ситуації; 

 вміння прогнозувати результати свого висловлювання; 

 вміння виражати основні мовленнєві функції у ході ділового 

листування; 

 вміння перебудовувати свою комунікативну стратегію і тактику 

залежно від змін в умовах комунікативної ситуації; 

 вміння створювати мовленнєві повідомлення ділового листування за 

заданим зразком; 

 вміння продукувати власні мовленнєві зразки ділового листування у 

сфері виноробства. 

Реалізація визначених прийомів навчання з метою формування високого 

рівня сформованості у студентів зазначеними вище вміннями відбувається 

завдяки виконанню студентами науково-обгрунтованої та створеної підсистеми 

вправ, характеристиці якої присвячено підрозділ 2.3 дисертації.  

У наступному підрозділі роботи буде здійснено обґрунтування моделі 

формування у студентів – майбутніх виноробів – вміння монологу-презентації 

англійською мовою, що разом з обґрунтованою у цьому підрозділі моделлю 

становлять методологічну основу методики формування іншомовної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців виноробної галузі. 
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2.2.  Модель процесу навчання майбутніх виноробів монологу-

презентації англійською мовою 

 

Ефективність вербальної комунікації залежить від особистісно-

мовленнєвої орієнтації (спрямованості на особистісний вплив на реципієнта, 

партнера у спілкуванні), від соціально-мовленнєвої орієнтації (спрямованість 

на зміст, тематику комунікації), способів і методів психологічного впливу так 

званої «переконливої комунікації». Лінійна модель комунікативного 

вербального процесу (виділена нами з-поміж інших моделей – лінійна шумова 

модель Шеннона–Уівера (Claude Elvood Shannon, Warren Weaver), 1949; 

функціональна модель Р. Якобсона (Roman Jacobson); циркулярна замкнута, 

збалансована модель Шрамма та Осгуда (Wilbur Schramm, Charles Egerton 

Osggod), 1954; інтеракційна модель Т. Ньюкомбома (Theodore M.Newcombom) 

та ін. – відповідно до специфіки предмету нашого дослідження) за Г.Лассуелом 

(LASSWELL, Harold Dwight) передбачає 5 елементів [183, с. 37]:  

1. Хто (передає повідомлення) – комунікатор; 

2. Що (передаться, яка інформація) – повідомлення (текст); 

3. Як (здійснюється передавання інформації) – канал; 

4. До кого (спрямоване повідомлення) – аудиторія; 

5. З яким ефектом – ефективність. 

Автор моделі зазначає, що кожен із цих елементів передбачає різні 

варіанти реалізації та відмінності в ефективності сприйняття інформації.  

У подальших своїх публікаціях учений додає до його лінійної моделі 

комунікації ще елементи НАМІРУ (з яким наміром учасники вступають у 

спілкування), СИТУАЦІЇ, РЕСУРСІВ, СТРАТЕГІЙ. Відповідно аналіз 

ефективності комунікативного процесу можна здійснювати за кожним із 

виділених елементів: 1) аналіз комунікатора – аналіз управління спілкуванням;  

2) повідомлення – аналіз змісту повідомлення; 3) канал – аналіз засобів, каналів 

і ресурсів, за допомогою яких здійснюється передавання повідомлення;  

4) аудиторія – аналіз аудиторії, управління увагою аудиторії; 5) намір – аналіз 
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тактик і стратегій реалізації наміру (у нашому випадку – переконання у виборі 

виноробної продукції, яка презентується, рекламується); 6) стратегії – аналіз 

типів і правильного вибору стратегій комунікативного впливу з метою 

досягнення максимального результату; 7) ефект – аналіз результатів 

комунікативного процесу.  

Така модель має яскраво виражену монологічну специфіку і часто 

піддається критиці науковцями, що займаються дослідженням теорії 

комунікації, однак для нашого дослідження ця модель має вагоме значення, 

оскільки через певне біхевіористичне спрямування трактує комунікацію як 

прямий вплив повідомлень комунікатора на аудиторію, яка у такій моделі є 

об’єктом, що реагує на отриману інформацію. Саме такий вид комунікації 

переважає у монологічному презентуванні виноробної продукції, тому ми 

будемо орієнтуватися у побудові ефективної моделі навчального процесу, 

спрямованого на формування у майбутніх виноробів уміння монологічного 

презентаційного мовлення англійською мовою, саме на згадану вище модель 

комунікації Г. Лассуела. 

Окрім зазначених елементів комунікативного вербального процесу, з 

метою розробки ефективної моделі навчання монологу-презентації виноробної 

продукції варто врахувати психологічні особливості комунікатора і аудиторії у 

процесі спілкування, специфіку монологу як форми спілкування та виду 

мовленнєвої діяльності і відповідні до цієї специфіки методичні процедури, а 

також лінгвостилістичні та психолінгвістичні особливості рекламного 

презентаційного дискурсу, в діапазоні якого розташована монолог-презентація 

виноробної продукції.  

Розуміючи спілкування як складний багатоаспектний процес 

встановлення і розвитку контактів між його учасниками, який виникає через 

потребу спільної діяльності і передбачає обмін інформацією, вироблення єдиної 

стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння учасниками спілкування один 

одного [71, с. 213], будемо досліджувати специфіку монологу-презентації 

винороба через призму трикомпонентної структури спілкування: 
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комунікативної, інтерактивної та перцептивної. Перший компонент полягає в 

обміні інформацією між учасниками такого спілкування (монологу-

презентації); другий передбачає організацію взаємодії між індивідами; третій – 

означає сприймання і на його основі взаєморозуміння. 

Тут варто також зазначити, що у монолозі-презентації виноробної 

продукції має місце як вербальне (спілкування, що реалізуться за допомогою 

слів мови), так і невербальне (несловесне – за допомогою поз, жестів, міміки, 

інтонації, поглядів, територіального розташування тощо) спілкування.  

Здійснюючи класифікацію видів комунікації, Л.Г. Вікулова та О.І. 

Шарунов [27, с. 21-22] вирізняють: 1) відповідно до умов – безпосередню та 

опосередковану; 2) залежно від кількості учасників – монологічну, діалогічну 

та полілогічну; 3) залежно від мети – інформування, переконання, розвага; 4) за 

характером ситуації спілкування – ділову, публічну та побутову. На цій підставі 

характеризуємо монолог-презентацію майбутнього винороба як безпосередню 

(інколи опосередковану, якщо така комунікація здійснюється через 

мультимедійні дистанційні засоби), монологічну комунікацію, що передбачає 

переконання аудиторії у публічно-ділових ситуаціях спілкування. 

Спробуємо проаналізувати зазначені вище аспекти монологу-презентації 

виноробної продукції і на їх підставі розробити задекларовану у підрозділі 

модель навчального процесу.  

Спершу простежимо трактування сутності презентації у професійно 

орієнтованому іншомовному середовищі. W. Bennis вважає презентацію 

способом передачі ідей та інформації від адресанта до аудиторії [166, c. 150].  

J. Comfort [170, с. 23] трактує досліджуваний феномен як формальну розмову з 

однією особою чи групою людей, в якій чітко та структуровано презентуються 

ідеї або певна інформація. Вивчаючи особливості методики навчання майбутніх 

економістів монологу-презентації німецькою мовою, Н.Л. Драб дійшла 

висновку, що монолог презентація – це «підготовлене, професійно спрямоване 

монологічне висловлювання, яке базується на результатах аналітичного 

дослідження певної фахової (поправка автора дисертації) проблеми, має чітке 
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логіко-композиційне оформлення й націлене на ефективне інформування, 

мотивування або переконання певної аудиторії з урахуванням її основних 

культурологічних характеристик» [47, с. 23]. На підставі цього визначення 

Ю.С. Авсюкевич уточнила поняття англомовної презентації, доповнивши 

фактор її об’єднаності конкретним завданням і ситуативними умовами, також 

враховуючи не лише культурологічні характеристики аудиторії, а й соціально-

демографічні [1]. Загалом погоджуючись із визначеннями зазначених вище 

учених (в яких можна виділити значну частину спільного), доповнимо його 

відповідно до проблеми нашого дослідження і вважатимемо монолог-

презентацію виноробної продукції підготовленим, професійно спрямованим 

монологічним висловлюванням, що має відповідну мету (інформування та 

переконання певної аудиторії), чітке структурно-композиційне та лексико-

синтаксичне оформлення, здійснюється, як правило, у супроводі мульти- 

медійних засобів та у відповідних професійно-ситуативних умовах.   

Проаналізуємо адресанта (відправника повідомлення) чи комунікатора 

(як у моделі Г. Лассуела) у визначеному нами визначенні. Ним може бути, як 

свідчать результати спостережень за проведенням презентацій виноробної 

продукції, окремий індивід – представник компанії-виробника вина, або група 

людей – учасників певного рекламного проекту чи інших рекламних заходів 

відділу маркетингу, запланованих виробником вина з метою підвищення рівня 

продажу виноробної продукції.  

Результат інтерпретації повідомлення, що адресується до аудиторії 

споживачів виноробної продукції залежить від багатьох факторів, серед яких 

одну з провідних ролей відіграють чинники, які безпосередньо впливають на 

ступінь довіри аудиторії до інформації [27, с. 43]: соціальний статус, надійність 

і кваліфікація комунікатора-презентатора. Отже, з метою досягнення 

максимального ефекту комерційно-комунікативного впливу на аудиторію 

презентацію повинен коментувати представник компанії-виробника, що займає 

одну з чільних посад ключових відділів виноробної продукції (як правило 
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відділу маркетингу), фахівець, рівень професійної компетентності якого є 

високий.  

Монолог-презентація виноробної продукції є усним мовленням, яке, на 

думку О.О. Волкова [28, с. 8], є частиною людського організму і розгортається 

у ході його виголошення, тому слухач (аудиторія), пристосовуючись до темпу і 

манери мовлення комуніканта, повинен слідувати йому, маючи мало часу на 

аналіз змісту монологу. Саме тому такий зміст є завжди обмеженим, але 

повинен бути емоційно переконливим. Окрім цього, у ході мовленнєвої 

діяльності комуніканта в уявленні аудиторії складається його стійкий образ, і 

саме через цей образ аудиторія й буде оцінювати кожне його нове 

повідомлення [28, с. 17]. В міру утвердження образу комуніканта в уявленні 

аудиторії зростає його авторитет і можливість впливу на аудиторію. Цей образ, 

як правило, проявляється в аспектах пафосу (емоційно-вольовий аспект образу 

адресанта, який спрямовує й організовує волю та увагу аудиторії на сприйняття 

поданої ним інформації), логосу (інтелектуальний аспект образу адресанта, 

який передбачає використання радикальних засобів переконання, сукупність 

яких створює уявлення про індивідуальну культуру комуніканта, рівня 

професійної компетентності, інтелектуальних ресурсах: багатство, 

різноманітність і доступність лексики, точність понять, використання 

відповідних до законів усного мовлення синтаксичних конструкцій, граматична 

коректність, лаконічність, зв’язність і плавність мовлення, володіння 

композиційно-мовленнєвими формами опису, розповіді, роздуму, логічна 

правильність, послідовність, доказовість аргументування, композиційна 

стійкість і доцільність, завершеність висловлювання) та егосу (етичний аспект 

образу комуніканта, який проявляється через відповідність моральних ідеалів 

аудиторії та адресанта, вимогам, які аудиторія висуває до замислу, форми і 

змісту монологу-презентації з точки зору світогляду, інтересів, мети 

сприймання інформації, яку презентує комунікатор) [28, с. 18].  

Пафос передбачає використання такої мовленнєвої техніки, яка створює 

емоційний образ предмета розмови, оцінює цей предмет, який обов’язково 
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може спонукати різні точки зору (ніхто не буде обговорювати проблему, до 

якої він байдужий, не прийме пропозиції, в якій він не є зацікавлений); цей 

пафос утворюється через відношення комуніканта, предмета промови і 

пропозиції/вирішення, яку/яке комунікант бачить і пропонує аудиторії. Пафос 

можна умовно класифікувати як сентиментальний, романтичний і 

реалістичний.  

Сентиментальний пафос створюється завдяки зіткненню предмета 

промови, який подається комунікантом як певна сила реальності, з якою слід 

змиритися і якій слід підкоритися, з ідеальним образом самого комуніканта; 

таке зіткнення сприймається як душевний конфлікт. Такий пафос 

використовується як потужний інструмент переконання тоді, коли аудиторія є 

необізнаною з предметом промови; він не апелює до логіки, тверезості 

мислення, а, навпаки, затьмарює думку емоційною рефлексією, але саме з цієї 

причини створює ефект внутрішньої роздвоєності і через це не є ефективним. 

Романтичний пафос створюється через зіткнення предмета промови 

(реальності, яку можна змінити зусиллям аудиторії і комуніканта) і пропозиції, 

яку пропонує комунікант аудиторії, як певний ідеал, здатний змінити 

реальність, закодовану предметом промови. Саме такий пафос вважаємо 

найбільш ефективним, оскільки він спонукає до дії, на відміну від першого 

(який досить часто викликає негативні емоції, затьмарений здоровий глузд) і 

реалістичного пафосу, який створюється через зіткнення предмета промови (як 

певної реальності, з якою слід змиритися, бо вона є неминучою в силу певних 

обставин) і поданої комунікантом пропозиції, яка передбачає зміну своєї 

позиції відповідно до потреб реальності. Останній вид пафосу сьогодні часто 

використовується сучасними засобами масової комунікації, коли життя великих 

спортсменів, телезірок, політиків демонструється як видовище, і глядач прагне 

уявити себе одним із поданих на екрані образів, на що спрямовує свою життєву 

увагу й енергію.  

Логос передбачає використання стратегій і тактик переконання, яке, на 

думку Джеймса Борга, є будь-якою інформацією, яка здійснює вплив на думку, 
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ставлення і поведінку людини [20, c. 16-17]. Вчений вважає, що до переконання 

ведуть два шляхи: свідомість і підсвідомість, відповідно логіка співвідносить, в 

першу чергу, зі свідомістю, оскільки сучасна людина концентрує свою увагу на 

фактах й оцінює ситуацію на інтелектуальному рівні, перш ніж прийняти 

раціональне рішення. Якщо ж в людини домінують емоції над інтелектом, то її 

легше перконати на рівні підсвідомості – якщо така людина прихильна до 

адресанта і задовольнила етос (довірʼя), то вона прийме рішення на користь 

комуніканта. Лише після цього така людина підкріпить своє рішення, 

проаналізувавши факти [20, c. 21]. 

Розумінню сутності правильно вибраної стратегії у побудові логосу у 

монолозі-презентації сприяє дотримання психолого-дидактичних принципів 

мовленнєвого впливу: доступності, асоціативності, експресивності та 

інтенсивності [57, c. 149]. 

Принцип доступності зумовлений необхідністю враховувати культурно-

освітній рівень аудиторії, їх життєвий і виробничий досвід та ін. Слід памʼятати 

про те, що люди часто чують те, що хочуть чути, відповідно варто брати до 

уваги емоційно-психологічний стан кожної аудиторії. Для підвищення 

доступності ефективний є прийом подання маловідомої інформації (прийом 

новизни й оригінальності) у поєднанні з різноплановими відомостями та їх 

достовірністю.  

Принцип асоціативності пов'язаний зі стимулюванням співпереживання і 

роздумів аудиторії через апелювання до їхньої емоційної і раціональної памʼяті. 

Тут варто використовувати такі прийоми, як аналогія, посилання на 

прецеденти, образність висловлювань тощо.  

Експресивність досягається емоційною напругою монологу-презентації, 

яка забезпечується використанням невербальних засобів (міміки, жестів, пози, 

інтонації), які свідчать про цілковиту відданість комуніканта проблемі 

презентації. 

Інтенсивність виражається темпом пропонування інформації. Цей 

принцип передбачає розуміння комунікантом існування різних за 
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темпераментом слухачів у його аудиторії, тому йому потрібні вміння 

орієнтуватися в настрої аудиторії, вміння пропонувати аудиторії 

відповідний швидкісний режим засвоєння інформації та ін.  

Від правильно вибраної стратегії переконання залежить успіх 

комунікативної взаємодії і професійної діяльності загалом, вважають Р. Шелл і 

М. Мусса [156, с. 18], тому пропонують чотири кроки для здійснення успішного 

переконання у ході ділової комунікації, як правило публічного характеру:  

Крок 1: аналіз ситуації; 

Крок 2: подолання п’яти бар’єрів:  

1) зіпсовані чи неналагоджені стосунки;  

2) відсутність довіри;  

3) непорозуміння;  

4) відмінність у поглядах;  

5) конфлікт інтересів; 

Крок 3: правильне подання інформації; 

Крок 4: чітка домовленість про конкретні дії.  

Перший крок вважаємо найважливішим. Саме на етапі аналізу ситуації 

варто замислитися над питанням про особливість тієї ідеї чи предмету, який 

буде презентуватися, а також обдумати стратегію переконання, взявши до уваги 

специфіку аудиторії, якій будуть пропонуватися ідеї чи предмети. Іншим 

важливим питанням цього кроку є постановка мети монологу-презентації, яка 

повинна відображати в собі завершену дію: «переконати слухача в тому, що 

виноробна продукція нашого заводу є найкращою в регіоні, і підвести його до 

підписання контракту про закупівлю 1000 пляшок вина». Аналізуючи 

важливість цілепокладання у переконливій комунікації, В.В. Назаришин 

наводить слова американського президента Авраама Лінкольна про те, що люди 

програють не через брак здібностей, а через відсутність мети в житті [108,  

с. 12]. 

Важливим аспектом у формуванні у майбутніх виноробів умінь ведення 

монологу-презентації англійською мовою є розуміння студентами специфіки 

самої ділової презентації. Проаналізуємо цю специфіку.  



105 

 

Автор посібника «Психологія спілкування» А.П. Панфілова стверджує, 

що важливими її компонентами є вступ і підсумки, називаючи такий феномен 

«правилом рамки» [116, с. 238]. Науковець визначає два завдання вступу до 

презентації – встановити контакт зі слухачами і привернути увагу аудиторії, 

пропонуючи для їх досягнення ефективні, на її думку, комунікативні прийоми: 

вражаюче повідомлення теми, адресне звернення до аудиторії, опис ситуації, 

цитування слів відомої персони, постановка риторичного запитання, 

використання доречного гумору тощо. Автор наголошує також на важливості 

ефективно презентованої інформації, ознаки якої пропонує такі: цікава (увага); 

змістовна (для слухачів); легко запамʼятовується; активізує (спонукає до дії); 

збалансована (гармонійне поєднання обʼєктивної інформації та індивідуального 

стилю презентації) [116, с. 242]. Як підсумок своїх досліджень А.П. Панфілова 

пропонує п’ять елементів презентації, що впливають на її ефективність [116,  

с. 242-243]: 

 структура презентації (вступ, основна частина, завершення); 

 зміст презентації (інформація, що здійснює вплив на аудиторію); 

 стиль презентації (діловий, дружний, тобто такий, який створює 

необхідну для конкретної ситуації атмосферу); 

 супровід презентації (оточення, в якому проводиться презентація, 

мультимедійні засоби, столи, стільці, інтер’єр тощо); 

 ситуативне управління (підтримка уваги аудиторії, постійного 

контакту з нею). 

Саме на останньому елементі наголошують більшість науковців, 

пропонуючи різні комунікативні прийоми підтримки уваги аудиторії у ході 

сприймання інформації, що презентується. В.В. Назаришин з цього приводу 

доводить, що увага людини у ході сприймання інформації знижується на 20 % 

через кожні п’ять хвилин її презентування (рис. 2.5).  

З цією метою необхідним є використання різноманітних комунікативних 

прийомів підтримки уваги під час виголошення змісту монологу-презентації. 

Узагальнивши думки вчених [22; 57; 108], виділяємо такі прийоми: 
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Рисунок 2.5. Залежність рівня уваги аудиторії від часу презентації  

[108, с. 20] 

 

Група прийомів ізолювання (ізолювання уваги від зовнішніх подразників): 

1. Прийом «нейтральної фрази» [22, с. 34]: на початку презентації 

комунікант промовляє фразу, яка прямо не повʼязана з темою 

презентації, але певним чином має значення й цінність для аудиторії і, 

таким чином, привертає увагу слухачів. 

2. Прийом заманювання [22, с. 34]: презентатор спершу вимовляє певне 

слово чи фразу, які важко зрозуміти аудиторії (тихо, монотонно, 

незрозуміло тощо), відповідно слухачам самим доводиться докладати 

зусиль, щоб намагатися зрозуміти сказане і, таким чином, презентатор 

провокує аудиторію самостійно концентрувати свою увагу. 

3. Прийом встановлення зорового контакту [22, с. 34]: презентатор 

обводить поглядом всю аудиторію, вибирає кількох осіб і пильно 

дивиться їм у вічі, пропонуючи інформацію у презентації, постійно 

підтримуючи з вибраними зоровий контакт, використовуючи 

різноманітні невербальні засоби (кивання головою, підморгування, 

посмішку та ін.).  

Група прийомів «нав’язування ритму»: 

4. Прийом акцентування [22, с. 35]: застосовується у випадку звертання 

уваги аудиторії на особливо важливі аспекти у презентації, може бути 
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прямим (презентатор вживає певні фрази, зміст яких передбачає 

безпосереднє акцентування уваги на інформації, що пропонується для 

сприйняття – It’s really important to highlight the …; I should kindly draw 

your attention to the …) та опосередкованим (може досягатися в 

мультимедійному супроводі шляхом контрастного виділення важливої 

інформації відповідними графічними, візуальними, звуковими 

ефектами). 

5. Прийом «цитата відомої особи» [108, с. 21]: використовується в 

доречному для цього місці, додає «мудрості» презентатору і 

приваблює увагу аудиторії.  

6. Прийом «риторичне запитання» [108, с. 21]: спонукає до активної 

участі в обговоренні проблеми, аргументованому запереченні чи згоді 

з твердженням, закладеним у запитанні.  

7. Прийом «наведення вражаючих фактів та історичних подій» [108,  

с. 22]: якщо такі факти вплинули на хід історії і вразили багатьох 

людей, вони привернуть увагу й аудиторії, якій пропонується 

інформація в презентації. Такі факти надають враження обізнаності з 

проблемою, а відповідно підвищують професійну довіру до 

презентатора. 

8. Прийом «тихий голос» [108, с. 29]: як правило, примушує аудиторію 

загострити свою увагу. 

9. Прийом паузи [108, с. 29]: її можна використовувати як на початку 

презентації (щоб аудиторія мала час зорово оцінити презентатора), так 

і в будь-який момент основної частини, а також у переходах між 

вступом та основною частиною і між нею та завершенням презентації. 

Паузи налаштовують аудиторію на сприйняття нового обсягу 

інформації і таким чином загострюють увагу.  

Група прийомів апелювання до публіки: 

10. Прийом компліменту (демонстрація знання аудиторію) [108, с. 23]: 

аудиторії завжди приємно, що комунікант-презентатор підготувався, 
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спробувавши вивчити свою майбутню аудиторію. Прикладом такого 

прийому може бути така інформація: It is a great pleasure for our 

company to present our new wine to Your outlet. Having been created about 

20 years ago You have remained in the leading position for about a decade 

in our region, which speaks profoundly of Your professionalism in the 

trade. I am sure you are all familiar with this product… 

11. Прийом «схожості з аудиторією» [108, с. 24]: подібність завжди 

спонукає вияв симпатії; слова знайомої людини завжди більш 

переконливі, ніж слова незнайомця; тому презентатор повинен 

створити враження «знайомої для аудиторії людини», якій можна 

довіряти. З цією метою часто використовується прийменник OUR: 

Basically we all share the same goal… And our goal is increased profit… I 

want us all to think of the ways in which we can maximize wine sales… 

12. Прийом «нагадування причини зібрання для презентації» [108, с. 24]: 

досить часто у ході презентування інформації комунікант відходить 

від основної теми виступу, тому такий прийом відразу «перемикає» 

увагу, певним чином «перезавантажуючи» її. В англомовних 

презентаціях з використанням цього прийому часто використовується 

займенник YOU, OUR: I am going to talk to you…; you know that…; 

Basically we all share the same goal… And our goal is increased profit… 

Група прийомів посилання на минулий позитивний досвід.    

13. Прийом «зв’язок з минулим» [57, с. 118]: особливо ефективний у 

випадку, якщо презентатор є не першим у пропонуванні інформації на 

задану тему або повторює схожу інформацію, яка звучала вже 

неодноразово, тому аудиторії буде корисно знати, як його презентація 

по’язується із тим, що вони чули раніше. 

14. Прийом «власний досвід» [57, с. 119]: перш ніж зробити вибір, 

аудиторія схильна з особливою цікавістю почути історію 

використання продукту, що презентується (рекламується) на власному 
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досвіді презентатора, відповідно такий прийом приверне увагу 

слухачів до мовця. 

15. Прийом анекдоту, жарту: гумор, на думку психологів [81, с. 45], дає 

змогу тимчасово відволіктися від теми розмови і зняти напругу. Якщо 

такий гумор певним чином пов’язаний з предметом розмови і є 

доцільний у даний момент презентації, він загострює увагу аудиторії 

до певних ознак продукту, особливостей його використання тощо.  

Як було зазначено вище, ефективність монологу-презентації виноробної 

продукції залежить від правильно вибраних лінгвостилістичних та 

психолінгвістичних засобів презентаційного (в нашому випадку ще й 

рекламного) дискурсу. Проаналізуємо їх. 

Аналіз текстів монологів-презентацій, продемонстрованих під час різних 

заходів фахівців винробної сфери дав змогу зробити висновок про те, що 

важливими засобами виразності їх мови є: 1) на лексичному рівні: гіпербола 

(образне перебільшення – memorable wine; the world of flavours); персоніфікація 

(Mr. Chardonnay, seductive Chardonnay); епітет (образне визначення – 

overwhelmingly delicious flavor; well-aged wine; bewildering arrays of wines to 

choose from); часте використання епітетів-прикметників у найвищому ступені 

порівняння (the least, the best, the most comfortable, the most delicious та ін.); 

порівняння (Remember it can take years to win new wine business, but it only takes 

seconds to lose it.); метафора (перенесення властивостей одного предмета на 

інший – silky colour of the wine, flamboyant wine); метонімія (заміна одного слова 

іншим на основі близькості позначуваних ними понять – fizzy drink); 

фразеологізми (voluptuous Voignier has the aroma that hits the bull’s eye); 2) на 

синтаксичному рівні: риторичне запитання (Who could resist this seductive 

Chardonnay?! But what are the advantages?!); повтор (To decide not to decide is a 

decision; to fail to decide is a failure. It’s not a question of time, it’s a question of 

money.); антитеза (with other companies you can lose much but win nothing; our 

company produses the wine no other vinery offers; if we don’t care of our customers, 

someone else will..; asking difficult questions now is a lot easier than correcting 
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stupid mistakes later тощо); інверсія (Ask not what this sort of wine will bring to the 

company, ask what the company will bring to this sort of wine!); градація (sinuous, 

full-bodied, supple and fleshy wine) тощо.  

У ході аналізу текстів монологів-презентацій виноробної продукції ми 

виявили мінімальне використання мовних одиниць з негативною конотацією. 

Отже, у формуванні тексту монологу-презентації варто в міру можливо 

змінювати їх на позитивні лексичні чи граматичні одиниці. Наприклад, замість 

речення We can not start Chardonnay production now варто запропонувати 

речення We shall be able to start Chardonnay production in a few months. Речення 

These figures are very disappointing варто перефразувати на These figures are not 

very encouraging. Окрім цього, негативну інформацію варто певним чином 

нейтралізувати через поєднання з нею певної позитивної інформації. 

Наприклад: As you can see, 12 years ago, we had and annual output of 245,000 

bottles of red wine. Over the next two years, production grew steadily reaching 

420,000 bottles way back in 2010. Those were the grateful years (позитивна 

інформація). The last five years have been a bit different. Red wine production 

flattened out for about three years, and then quite worryingly, dropped to 415,000 

bottles last year.  

До цього слід додати ще й особливості рекламного дискурсу, до якого 

відносимо монолог-презентацію виноробних товарів, і який трактується як 

підвид дискурсу, елемент соціальної культури суспільства, головним завданням 

якого є вплив на споживача товарів та послуг [146, с. 94]. Він має декілька 

рівнів психологічного впливу: 1) когнітивний (передавання інформації);  

2) афективний (емоційни аспект, формування ставлення); 3) сугестивний 

(навіювання); 4) конативний (визначення поведінки) [101, с. 129–131]. 

Наприклад, на когнітивному рівні презентація повідомляє про товар – вино, про 

його нові привабливі характеритики; на афективному рівні створюється 

ставлення потенційного споживача до цього вина через багаторазове 

повторення аргументів на користь саме цього вина, демонструється 

необхідність його придбання (досить часто через яскраві візуальні ефекти), 
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формуючи таким чином позитивні враження, які довго залишаються в пам'яті 

потенційного споживача. На сугестивному рівні продовжується навіювання 

через багаторазове повторення рекламного привабливого тексту; на 

конативному рівні презентація пропонує алгоритм дій адресата для отримання 

вина, яке презентується.  

Вчені виділяють низку положень ефективного рекламного дискурсу  

[43; 145; 44]: рекламний текст повинен бути зрозумілим аудиторії, якій 

презентується реклама; слід дотримуватися принципу «менше слів, більше 

фактів»; потрібно уникати негативних слів (слів з негативною конотацією); 

рекламні повідомлення повинні викликати в аудиторії позитивні емоції. 

Є.В. Кулікова відносить рекламний дискурс до прагматичного типу, 

оскільки в ньому актуалізуються певні комунікативні стратегії [75, с. 199]. 

Отже прагматична спрямованість рекламного презентаційного тексту полягає в 

необхідності спонукати адресата до конкретних дій – придбання вина, 

сировини для виноробної галузі, обладнання для виробництва вина, укладення 

договору про реалізацію певного товару тощо. Це досягається через логічний та 

емоційний стержень висловлювання в монолозі-презентації, загальній 

позитивній тональності її дискурсу, відбір відповідних мовних і мовленнєвих 

засобів (про які йшла мова вище), невербальних засобів і спосіб їх подання та 

організації у тексті монологу-презентації. Нижче подамо приклади рекламного 

дискурсу, використовувані у презентаціях виноробної продукції провідних 

виноробних компаній. 

Приклад 1. High Note, Adagio, Symphony, Arietta, Allegro, Étude, and 

Magnificat are all musical terms as well as wine names. The Cabernet Sauvignon – 

“a fine symphony, beautifully orchestrated and building to a full-bodied crescendo”. 

The Syrah possessed the “resonant force of an open fifth power chord in a heavy 

metal rock anthem”.  

Приклад 2. A Bordeaux (blended wine) might parry and thrust across your 

palate before crash landing in the finish. You might even discover a wine that misses 

the boat because the sweetness hits your palate like a ton of brix. 
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Приклад 3. On an unoaked Monterey Chardonnay label it was once written, 

“… it’s Van Gogh’s vivid Sunflowers in a glass”. The Reserve Chardonnay was 

proclaimed, “a Sunday stroll through a fine art museum”. 

Приклад 4. Soft or hard, wimpy or muscular, elegant or powerful, paper or 

plastic wines. 

Проаналізуємо детальніше основні структурно-композиційні частини 

монологу-презентації: вступ, основну частину і завершення.  

Як свідчать наші спостереження за проведенням презентацій виноробної 

продукції, вступ займає приблизно 5...10 % часу, відведеного на презентацію. 

Його умовно можна поділити на дві частини: відкриття (налагодження контакту 

з аудиторією; виконує фактичну функцію [44, с. 26]) і ознайомлення (подає 

концентровану інформацію про тему, основні пункти, аспекти, які будуть далі 

презентуватися в основній частині; виконує проспективну функцію [176, с. 39]). 

Загалом О.Ю. Попова виділяє такі елементи вступу презентації: привітання; 

представлення презентатора; постановка мети презентації; перелічення 

основних тем, аспектів висвітлення; вказівка на додаткові ресурси, їх джерело; 

пропозиція ставити запитання під час і після виступу презентатора [127, с. 57]. 

Основній частині варто відвести 70...75 % загального презентаційного 

часу. Презентація інформації може здійснюватися кількома методами, серед 

яких найбільш поширеними, на думку О.Ю. Попової [127, с. 57-62], є такі: 

 модульний: послідовність рівнозначних частин презентації, порядок 

пропонування аудиторії яких є неважливий, а тому може взаємо- 

замінюватися [24, с. 179]; прикладом такої презентації може бути 

пропозиція на ринку нових сортів білого чи червоного вина, 

пріоритетність яких не є суттєвою для потенційного споживача; 

 дедуктивний: послідовність презентування інформації від загального 

до часткового. Тут може бути презентація-показ нового сорту вина з 

характеристикою усього процесу його створення (повідомлення про 

видатні досягнення компанії у створенні популярних серед споживачів 

сортів вина, історія роботи відділів над створення нового сорту, врешті 
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презентація самого вина). Такий метод створює позитивну атмосферу і 

вважається досить ефективним в комерційних колах; 

 індуктивний: від часткового до загального. Прикладом цього методу є 

презентування компанії через її досягнення у виготовленні окремих 

сортів вина, що у підсумку показують якість та ефективність 

виробничого процесу; 

 порівняльний: подається порівняння або протиставлення двох аспектів 

(наприклад, переваги та недоліки у придбанні нового обладнання; 

переваги запуску у виробництво одного сорту вина над іншим тощо); 

 хронологічний: презентація ідей, продуктів відповідно до часової 

послідовності подій; ефективний цей метод для демонстрування 

позитивних змін, прогресу у розвитку компанії, виробничого процесу; 

 географічний: презентація організовується за принципом місце 

розташування, наприклад презентація про результати діяльності 

виноробної компанії в регіонах країни, в закордонних її філіях тощо; 

 просторовий метод, як зазначає Дж. Вайссман [24, c. 183], організовує 

ідеї концептуально, на основі метафори та аналогії, за допомогою 

організаційних діаграм (наприклад, у презентації повідомляється про 

ринок збуту певного сорту вина, де аудиторія-потенційний покупець 

розташована у самому центрі кола, інші ринки збуту на периферії 

кола; коли презентатор звертатиметься до зовнішніх частин кола, то 

просторово слухачі будуть розуміти про які ринки збуту йде мова у 

презентації); 

 тематичний: презентація може бути присвячена кільком темам, які 

певним чином пов’язані між собою, але кожна з них розглядає предмет 

розмови з іншого боку (наприклад, презентація про 1) розпродаж 

сортів вина, 2) розробку нового сорту, 3) про його виготовлення тощо); 

 метод «Крещендо»: подає аспекти презентації від найменш важливих 

до максимально вагомих, тому завершальна частина презентації 

повинна бути максимально виразною, на завершення подається 
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«інформаційний вибух», який залишається в пам’яті аудиторії як 

найяскравіша частина презентації [4, с. 255]; 

 причинно-наслідковий: спершу подається причина і пізніше як 

наслідок ключовий аспект презентаційної інформації (наприклад, 

пропонуються факти незадоволення споживачів якістю певного сорту 

вина і відповідно компанія пропонує ідею виготовлення нового, 

якіснішого сорту з належною презентацією його особливостей); 

 метод аналізу ситуації: у презентації подається розповідь-аналіз того, 

як, наприклад, виробник вина досяг значних прибутків, виробивши 

певну маркетингову стратегію; на основі цього аналізу конкретного 

випадку компанія пропонує своїм працівникам запропонувати ідеї її 

розвитку. 

Варто також зазначити, що, як правило, презентації будуються з 

використанням не одного ізольованого, а комплексу охарактеризованих вище 

методів.  

В завершальній частині презентації подається узагальнення ключових 

аспектів запропонованої інформації з метою підведення аудиторії до бажаних 

висновків та спонукання її до запланованих презентацією дій. У Додатку Б 

наведено приклад презентації продукції виноробної галузі та її виробника.  

У Додатку В подано функціональні мовленнєві зразки англійською мовою, які 

використовуються у кожній з описаних вище структурно-композиційних 

частинах монологу-презентації у професійній діяльності майбутніх виноробів.  

Отже, здійснений аналіз лінгвостилістичних та психолінгвістичних 

особливостей рекламно-презентаційного дискурсу фахівців виноробної галузі 

дає підстави зробити висновок про їх введення до моделі навчального процесу 

та системи вправ для формування у майбутніх виноробів вмінь ведення 

монологу-презентації англійською мовою. Охарактеризуємо методичні аспекти 

формування зазначених умінь і запропонуємо відповідну модель навчального 

процесу.  
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З метою визначення необхідних для ведення монологу-презентації умінь 

ми провели опитування 29 осіб – фахівців виноробної галузі, які мали досвід 

публічного виступу з подібними презентаційними матеріалами. 40 % 

респондентів виділили такі вміння, необхідні для успішного презентування 

виноробної продукції у ході професійної діяльності: 

 чітко, логічно і послідовно формулювати свої думки; 

 коректного мовного оформлення свого виступу; 

 виразного викладу монологу-презентації; 

 доречного використання невербальних засобів комунікації (голосу, 

інтонації, жестів, міміки, постави тощо); 

 налагоджувати і підтримувати контакт з аудиторією; 

 імпровізувати і нейтралізовувати психологічні бар’єри.  

Наші спостереження за веденням монологів-презентацій фахівців 

виноробної галузі та аналіз текстів презентаційних матеріалів дали змогу до 

цього переліку додати ще такі вміння:  

 академічного мовного оформлення аналізу статистичних даних; 

 доречного та коректного використання засобів виразності мови; 

 реалізації психолого-дидактичних принципів мовленнєвого впливу 

(доступності, асоціативності, експресивності та інтенсивності 

мовлення); 

 перефразувати заданий мовний зразок, використовуючи мовні засоби, 

відомі аудиторії слухачів; 

 аргументувати свою точку зору; 

 використовувати функціональні мовленнєві зразки відповідно до 

частин монологу-презентації (вступу, основної частини і завершення); 

 підтримувати увагу аудиторії з використанням відповідних мовно-

стилістичних прийомів (досліджених у цьому підрозділі вище). 

Для розробки відповідної моделі формування визначених вище вмінь 

вважаємо за доцільне охарактеризувати відбір змісту навчання, який розуміємо 
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як сукупність того, що студент повинен засвоїти у ході навчального процесу. 

Врахувавши певні принципи відбору навчального змісту, виокремлені О.Ю. 

Поповою [127, c. 110] та доповнивши їх авторськими, при відборі змісту 

навчання ми дотримувалися таких принципів:  

 комунікативної необхідності та достатності; 

 мінімізації; 

 ситуативності; 

 автентичності; 

 професійної спрямованості; 

 доступності; 

 відповідності сучасним досягненням виноробної галузі; 

 мовно-стилістичного наповнення. 

Дотримуючись визначених принципів, ми відібрали 16 мовленнєвих 

зразків текстів монологів-презентацій двох типів: вісім презентацій продукту та 

вісім презентацій компанії – виробника виноробної продукції. На основі 

відібраних текстів нами було здійснено аналіз та відбір комунікативних намірів 

фахівців виноробної галузі, які зазвичай реалізовуються комунікантами  під час 

ведення монологу-презентації: 1) презентація продукту: охарактеризувати 

продукт й описати його переваги; порівняти продукт з попередниками та 

аналогами інших виробників; продемонструвати динаміку споживчого попиту 

на продукт; продемонструвати проект виробництва продукту в майбутньому, 

його переваги в порівнянні з сьогоднішнім аналогом; 2) презентація компанії: 

описати розвиток компанії-виробника виноробної продукції, привернути уваги 

до можливостей компанії та переваг співпраці з нею; продемонструвати 

професіоналізм фахівців компанії; продемонструвати специфіку й переваги 

виробничого процесу по виготовленню виноробної продукції; проде- 

монструвати перспективи розвитку компанії; продемонструвати можливості 

товарообігу в компанії, фінансові здобутки та перспективи (табл. 2.3).  
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Таблиця 2.3 

Співвідношення типів монологу-презентації,  

комунікативних намірів та типового мовного матеріалу для їх реалізації 

П
р
ез

ен
та

ц
ія

 п
р
о

д
у

к
ту

 

Комунікативний 

намір 

Типовий лексичний 

матеріал 

Типовий 

граматичний 

матеріал 

охарактеризувати 

продукт й описати 

його переваги 

Well-designed, better 

fermented, competitive, 

intensive, with sweeter 

acidity, best adapted 

variety; epithets and 

metaphors 

Degrees of 

comparison of the 

adjectives, adverbs 

(of intensity, of 

degree, of manner) 

порівняти продукт з 

попередниками та 

аналогами інших 

виробників 

Попередні лексичні 

одиниці; to produce, to 

develop, to distill, to select, 

to harvest, juicy, precision, 

ripeness, aromatic, flavour  

Past simple, Past 

Continuous, Present 

Continuous, Degrees 

of comparison of the 

adjectives and 

adverbs 

продемонструвати 

динаміку споживчого 

попиту на продукт;  

To increase, to soar, to 

rocket, to rise, steeply, 

dramatically, to plummet, 

to go up, to drop, to 

fluctuate, to level out, to 

flatten out, to decrease, 

upward/downward trend; 

pie chart, diagram, 

vertical/horizontal axis 

Порівняльні 

граматичні 

структури, Present 

Simple, Present 

Perfect/Perfect 

Continuous 

продемонструвати 

проект виробництва 

продукту в 

майбутньому, його 

переваги в 

порівнянні з 

сьогоднішнім 

аналогом 

Описові прикметники з 

позитивною конотацією, 

thoroughly, dramatically, 

slightly, significantly, 

tremendously 

Future Simple, Future 

Continuous, be going 

to, Future Perfect, 

порівняльні 

граматичні 

структури 
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Продовження табл. 2.3 

П
р
ез

ен
та

ц
ія

 к
о

м
п

ан
ії

 
Комунікативний 

намір 

Типовий лексичний 

матеріал 

Типовий 

граматичний 

матеріал 

описати розвиток 

компанії-виробника 

виноробної 

продукції, 

привернути уваги до 

можливостей 

компанії та переваг 

співпраці з нею; 

Іменники-назви відділів 

компанії, посади 

працівників; to be 

responsible for, to report to, 

to take care of, to produce, 

to spend, annual profit, 

wine sales, prospective 

contracts, affiliations, to 

stabilize 

Passive Voice; Past 

Simple, Present 

Perfect/ Perfect 

Continuous, Present 

Continuous, Future 

Simple 

продемонструвати 

професіоналізм 

фахівців компанії 

Highly qualified, 

competent, leadership 

skills, competitive spirit, 

team spirit; professional 

records; communicative, 

experienced 

Definition/description 

pattern sentences. 

продемонструвати 

специфіку й переваги 

виробничого процесу 

по виготовленню 

виноробної продукції 

To work, to assist, to run 

businesses, ageing 

potential, good texture of 

the palate, is sent through a 

device with encapsulated 

yeast, the need for filtration  

Passive Voice; 

Present Continuous, 

Present Perfect 

Continuous 

продемонструвати 

перспективи 

розвитку компанії 

30% whole bunch ferment, 

now we are seeing excellent 

wines from Loureiro; The 

question: is there a market 

opportunity for more 

serious Vinho Verde? 

maintaining the delicious 

brightness and removing 

the effervescence; дієслова 

на позначення динаміки 

руху 

Future Simple, Future 

Continuous, be going 

to, Future Perfect, 

Passive Voice 
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Продовження табл. 2.3 

П
р
ез

ен
та

ц
ія

 к
о

м
п

ан
ії

 
Комунікативний 

намір 

Типовий лексичний 

матеріал 

Типовий 

граматичний 

матеріал 

продемонструвати 

можливості 

товарообігу в 

компанії, фінансові 

здобутки та 

перспективи 

Annual revenue; full profit; 

investment; outcome; raw 

material expenses; focusing 

on new wave single-variety 

wines; development of wine 

industry; extra layer of 

complication for consumers; 

properly funded; лексичні 

одиниці на позначення 

грошових оборотів 

Passive voice, 

Present Simple, 

Present Perfect 

 

Відповідно до структурно-композиційного складу монологу-презентації, 

а також специфіки комунікації в ній пропонуємо виділити три етапи в моделі 

навчального процесу, спрямованого на формування в майбутніх виноробів 

вмінь цього типу презентації (рис. 2.6). Ці етапи матимуть аналогічні назви з 

етапами моделі формування вмінь ведення ділового листування майбутніх 

виноробів, зважаючи на продуктивний (а отже подібний) характер писемного та 

усного монологічного мовлення зазначених фахівців. 

Перший етап – орієнтаційно-підготовчий – передбачає ознайомлення 

студентів зі структурно-композиційним складом монологу-презентації, 

опанування мовленнєвих кліше, характерних для ділового спілкування з метою 

формування навичок налагодження контакту з аудиторією та підтримання 

уваги упродовж усіх частин презентації, формування навичок використання 

засобів невербальної комунікації, ознайомлення зі статусно-рольовими 

характеристиками презентаторів та аудиторії. 
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Рисунок 2.6. Модель навчання майбутніх виноробів ведення монологу-презентації англійською мовою

Етапи 

навчання 

Цілі 

навчання 

Елементи предмету 

навчання 

Компоненти змісту 

навчання 

Процесуальний 

компонент 

Контроль 

результатів  

навчання 

О
р

ієн
тац

ій
н

о
-

п
ід

го
то

вчи
й

 етап
 

С
тер

ео
ти

п
ізо

ван
о

-

си
туац

ій
н

и
й

 

(р
еп

р
о

д
укти

вн
и

й
) етап

 

К
о

н
со

л
ід

ац
ій

н
о

-

си
туац

ій
н

и
й

 

(п
р

о
д

укти
вн

и
й

)  етап
 

Активізувати навички 

налагодження контакту з 
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використання стилістичних 

засобів виразності мови для 
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монологу-презентації 
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Другий етап – стереотипізовано ситуаційний – передбачає активізацію 

мовного матеріалу, формування навичок і вмінь інтерпретації і коментування 

статистичних графічних даних (графіків, діаграм, таблиць) про діяльність 

учасників виноробної галузі, формування вмінь використання стилістичних 

засобів виразності мови для здійснення максимально адекватного 

психологічного впливу на аудиторію, проектування структури та змісту 

майбутнього монологу-презентації.  

Третій етап – консолідаційно-ситуаційний – передбачає консолідацію 

знань, навичок і вмінь попередніх етапів, їх активізацію з метою формування 

вмінь текстової підготовки та ведення монологу-презентації, вмінь розробки й 

створення її адекватного мультимедійного супроводу.  

На основі розроблених у цьому й попередньому підрозділі моделей 

навчального процесу формування професійно орієнтованої іншомовної 

комунікативної компетентності майбутніх виноробів нами створена система 

вправ, що є ключовим компонентом моделей, який забезпечує їх реалізацію. 

Характеристиці цієї системи вправ присвячено наступний підрозділ 

дисертаційної роботи.  

 

2.3.  Система вправ для навчання майбутніх виноробів професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою  

 

Одним із основних етапів реалізації запропонованої нами у цьому 

дисертаційному дослідженні є характеристика процесуального компоненту 

розробленої нами і описаної у попередньому підрозділі моделі навчання є 

система вправ, виконання яких забезпечить формування вмінь ведення ділової 

переписки та презентаційного мовлення англійською мовою у майбутніх 

виноробів.  

Проблема розробки теорії і системи (компонентів) вправ була і 

залишається досить актуальною, оскільки створення науково-обгрунтованої 

системи вправ, на нашу думку, забезпечує досягнення мети навчання 

найефективнішим способом. 
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У методиці навчання іноземних мов існує ціла низка точок зору на 

сутність такої системи. Зокрема, С.Ф. Шатілов під системою вправ розуміє 

сукупність необхідних типів, видів і різновидів вправ, які повинні виконуватися 

в такій послідовності і в такій кількості, яка враховує закономірності 

формування умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності в їх 

взаємодії і забезпечує максимально високий рівень володіння іноземною мовою 

за заданих умов [155, с. 59]. І.В.Рахманов також наголошує на складності 

структури системи вправ і тісному взаємозвʼязку окремих елементів один з 

одним у тій чи іншій системі вправ [131, с. 37]. Отже, із аналізу зазначених 

вище наукових розвідок і нашого дослідження вважаємо за доцільне 

підсумувати про те, що розроблена нами система вправ повинна відображати 

основні теоретичні положення й висновки, зроблені на основі дослідження 

першого розділу дисертації. Разом з тим, нам видається необхідним врахування 

загальноприйнятих теоретичних положень, здійснених вітчизняними та 

зарубіжними методистами, що відображають основні закономірності і 

методологію розробки системи вправ. Так, дивлячись на певні відмінності в 

типології, ступенях активізації мисленєвої діяльності студентів, у системах 

вправи, як правило, розташовані за принципом підвищення рівня складності, а 

також першочергово здійснюється формування певних навичок із поступовим 

переходом до формування мовленнєвих умінь [56, с. 95-96]. 

Вправа є базовим методичним поняттям, яке трактується як структурна 

одиниця методичної організації навчального матеріалу, будучи водночас 

одиницею навчання іншомовної мовленнєвої діяльності [66, с. 119]. Вправу 

розуміємо як спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове 

виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння 

іншомовною комунікативною компетентністю або її компонентами [95, с. 181].  

В методиці навчання іноземних мов існує велика кількість досліджень, 

присвячених вивченню проблеми типології вправ (С.Ю. Ніколаєва [95], Ю.І. 

Пасов [118], В.М. Плахотник [125], В.А. Скалкін [138],Б.А. Лапідус [79], С.П. 

Шатілов [155], Сh. Brumfit [168], W. Littlewood [184] та ін.). Зазначені науковці 
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виділяють низку критеріїв  щодо класифікації вправ: 1) спрямованість вправи 

на прийом або видачу інформації (рецептивні, репродуктивні, продуктивні), 

2) комунікативність (некомукативні, умовнокомукативні, комунікативні),  

3) використання рідної мови (одномовні, двомовні), 4) функція у навчальному 

процесі (тренувальні, навчальні, контрольні), 5) характер виконання (класні, 

домашні). С.Ф.Шатілов поділяє вправи на три типи: природньо-комунікативні, 

умовно-комунікативні (навчально-комунікативні) та некомунікативні вправи, 

до яких учений відносить мовні аналітичні вправи і підготовчі тренувальні, 

спрямовані на автоматизацію мовного матеріалу поза мовленнєвою діяльність 

[155, с. 55]. І.Л. Колеснікова і О.А. Долгіна [66, с. 120] виділяють лише два 

типи вправ: підготовчі (або некомунікативні) і комунікативні вправи. 

Досліджуючи проблеми співвідношення ролі та кількості мовних і 

мовленнєвих вправ, І.В. Рахманов відводить вагоме значення мовним вправам, 

наголошуючи на тому, що саме вони дають можливість сконцентрувати увагу 

студента на певному мовному явищі, створити синтагматичні та 

парадигматичні звʼязки з уже засвоєними мовними одиницями і таким чином 

поступово виробити уявлення про систему іноземної мови, чого неможливо 

досягти лише через виконання мовленнєвих вправ [131, с. 39]. Водночас 

згаданий вище науковець наголошує на тому, що кількість мовленнєвих вправ у 

системі повинна значно перевищувати кількість мовних [131, с. 43].  

З іншого боку, автори переконані в тому, що за умов комунікативного 

навчання всі вправи повинні бути мовленнєвими, оскільки отрмування навичок 

відбувається в умовах, що відповідають мовленню [5, с. 71]. 

З метою пошуку оптимального вирішення проблеми та створення 

відповідної до мети з завдань нашої дисертації системи вправ для навчання 

майбутніх виноробів ведення ділової переписки англійською мовою та 

презентації ми відштовхуємося від позиції про те, що система вправ повинна 

реалізувати визначені прийоми навчання, врахувати вихідні методичні засади 

методичної проблеми, умови й результати навчальної діяльності. Водночас ми 

поділяємо точку зору С.Ф. Шатілова про класифікацію вправ на 
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некомунікативні, умовно-комунікативні та природно-комунікативні, а також 

враховуємо специфіку навчальної діяльності, спрямованої на формування вмінь 

писемного та монологічного професійно орієнтованого мовлення і особливості 

ділової переписки та презентаційного мовлення виноробів. Відповідно, у нашій 

системі ми виділяємо дві групи вправ: 1 – вправи закритого типу; 2 – вправи 

відкритого типу.  

Вправи закритого типу передбачають єдино правильну відповідь чи 

спосіб виконання завдання. Відзначаються високим ступенем структурованості, 

керованості з боку викладача, увагою до мовної коректності [193; 196].  

Ці вправи відносимо до категорії некомунікативних, тренувальних. 

Вправи відкритого типу не передбачають єдино правильної відповіді, 

вирішення проблеми чи виконання завдання, не можуть регламентуватися 

викладачем, а основну увагу загалом зосереджено на змістовному аспекті 

повідомлення. Ці вправи потрапляють в діапазон умовно-комунікативних і 

природно-комунікативних (залежно від рівня складності).  

Типологію вправ у запропонованій нами системі базуватимемо також на 

інших критеріях, серед яких: а) спрямованість на прийом або видачу 

інформації: рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

продуктивні, рецептивно-продуктивні вправи; б) вмотивованість: вмотивовані, 

невмотивовані; в) рівень керування діями/діяльністю студента: з повним, 

частковим, мінімальним керуванням; г) наявність/відсутність ігрового 

компонента: без ігрового компонента, з рольовим ігровим компонентом, з не 

рольовим ігровим компонентом; д) наявність/відсутність опор, зразків 

виконання: без опор, з поданим зразком; е) спосіб виконання вправи: 

фронтальні, хорові, індивідуальні, парні, в малих групах, у командах, у групі;  

є) характер виконання: усні, письмові; ж) участь рідної мови: одномовні, 

двомовні; з) місце виконання: аудиторні, домашні [95, с. 183].  

На підставі висновків, зроблених нами у першому розділі роботи, завдяки 

дослідженню теоретичних аспектів процесу формування вмінь писемного 

ділового спілкування у майбутніх виноробів зазначимо, що створення нашої 

системи вправ базується на таких принципах:  
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–  чіткості структури (три етапи навчання): 1) орієнтовно-підготовчий, що 

передбачає виконання некомунікативних вправ закритого типу; 2) стерео 

типізовано-ситуаційний або репродуктивний, спрямований на формування 

вмінь відтворення мовленнєвих повідомлень за заданим зразком і передбачає 

виконання умовно-комунікативних вправ, як закритого, так і відкритого типу; 

3) варіативно-ситуаційний або продуктивний, спрямований на формування 

вмінь продукування власних мовленнєвих зразків і передбачає виконання 

студентами природно-комунікативних вправ відкритого типу; 

–  ситуаційності (формування зазначених у попередньому підрозділі 

вмінь базується на основі комунікативної ситуації), що забезпечує реалізацію 

комунікативного та ситуаційного підходів до навчання; 

–  використання автентичних матеріалів (усі вправи у системі розроблені 

на базі реальних взірців ділової переписки та презентаційного мовлення 

виноробів); 

–  професійної орієнтованості усіх вправ, що забезпечує реалізацію 

контекстно-інтегрованого підходу, який виділено в якості фундаментального в 

нашому дослідженні; 

–  врахування сформованого рівня мовленнєвих умінь студентів 

(формування вмінь здійснюється, як вже було зазначено вище, поетапно, 

зокрема у три етапи, переводячи студентів від низького рівня сформованості 

вмінь через середній і до високого). 

Окрім цього, у розробленій нами системі передбачаємо виконання 

студентами й навчальних завдань, які трактуємо як комунікативні вправи, 

«…основою яких є спрямованість на зміст, а не на форму; вони є складніші і 

комплексні, а також зорієнтовані на вирішення певного комунікативного 

завдання і досягнення певного результату у спілкуванні (вирішення проблеми, 

творчого завдання, досягнення консенсусу, продукування усного або 

письмового тексту, які не регламентовані учителем ані за формою, ані за 

змістом)» [95, с. 182]. Для зручності використання та розуміння основних 
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понять навчальні завдання входитимуть до нашої системи під загальним 

терміном «вправа».    

Перейдемо до безпосередньої характеристики розробленої нами системи 

вправ, спрямованої на формування у майбутніх виноробів умінь ведення 

ділової переписки та презентації виноробної продукції англійською мовою. 

На першому етапі – орієнтаційно-підготовчому – здійснюється 

презентація нового мовного матеріалу (лексичних одиниць, відповідних мовних 

кліше, стилістичних характеристик того чи іншого формату листа, шаблон 

листа, шаблон презентації тощо) і виконання вправ закритого типу, в основі 

яких закладено реалізацію прийомів організації мовних одиниць і їх 

класифікацію (див. підрозділ 2.1). До цієї групи вправ відносимо вправи на:  

1) ідентифікацію; 2) вибір певного мовного явища; 3) порівняння мовних явищ, 

досить часто з використанням рідної та іноземної мов; 4) зіставлення;  

5) сортування; 6) групування; 7) ранжування; 8) імітацію. Відразу зазначимо, 

що остання група – вправи на імітацію комунікативної діяльності – є 

завершальними і відіграють ключову роль, оскільки служать певним містком у 

переведенні студентів від виконання некомунікативних вправ до умовно-

комунікативних завдань. Будучи загалом механічними у виконанні, ці вправи 

дають можливість імітувати частину професійно комунікативної діяльності 

майбутніх виноробів у навчальних умовах і, водночас, формувати лексико-

граматичні та синтаксично-стилістичні мовні навички, необхідні для 

формування мовленнєвих умінь у писемному та монологічному 

презентаційному мовленні.  

 

Наведемо приклади вправ першої підгрупи 

Спершу вважаємо за доцільне зазначити, що вправи цієї підгрупи 

побудовані на основі тексту певного листа, що є одним зі зразків листування 

фахівців у виноробній сфері. Тому подамо текст листа, мовне насичення якого 

буде використане і стосуватиметься змісту усіх наступних вправ у даній 

підгрупі.  
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January 6, 1999 

Abigail Sawyer  

Wine Business Monthly  

867 W. Napa St  

Sonoma, CA  95476 

Dear Abigail, 

Shame, shame on you. I was very disappointed in your article «Premium Wine 

Prices Soar with Economy». I have grown grapes as my only livelihood until 1994 

when I started my 3000 case winery on Dry Creek Rd in Sonoma County – maybe 

you have heard of me. I am a maverick – I am unconventional – I only sell "futures". 

I could sell my wine for much higher prices, but will not do it as do Bill McIver and 

Al Brounstein. As far as I am concerned they are ripping off the public and 

apparently you. 

In your section titled «Higher costs a factor in Higher Prices» you state that 

wine grapes are coming in at $1500 to $1800 a ton. Where have you been?? Those 

prices have not existed for years. As a matter of fact prices are more like $3000 a ton. 

Now, you may say well that is another reason for the high prices of wine!! Well they 

sure have you fooled!! $3000 a ton equates to $4 a bottle. Mondavi years ago tried to 

relate their Sauv Blanc to the price of grapes. Every $100 in the price of grapes was 

suggested to equate to $1 per bottle. I think every winery charging high prices has 

conveniently forgotten that (Mondavi is one of them).  Let’s see, that would equate to 

$10,000 per ton. 

Now let’s break this down! One ton of grapes produces about 62.5 cases of 

wine. Or 750 bottles. Or $75,000 gross at $100 a bottle. If you assume they are 

paying $10,000 a ton for their grapes (I am sure they are paying more like $3000 to 

$4000 a ton), that leaves $65,000. It costs them no more than $150 (20 cents / btl) to 

bottle. If they are using 200% new French oak (I use 20%--I don’t want my wine to 

taste like a 2X4), that would amount to $4000. They could be paying as much as  

10 cents per label – another $75. Gee let’s see? I guess they could be paying as much 

as 12 cents for their capsules – $90. Gosh could they be paying $2 for their glass  
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(I pay 50 cents and the most expensive bottles are about $1.50) – $1500 more. If we 

total this up it amounts to $15,815. That leaves them with $59,185. I am sure I forgot 

something? Maybe it takes many employees to handle this bottle? Maybe their 

distributor is making a bundle. Maybe they need a new Ferrari, or jet? 

Let’s be realistic, their costs are probably well under $15 a bottle including 

replanting and all the other overblown expenses ( I would love to go into more detail 

with you). If they sell all their wine through a distributor at $50 per bottle and none at 

retail, they are still making a profit of over $35 per bottle. 

Sincerely,  

David Coffaro 

 

Приклад вправи на ідентифікацію певних мовних одиниць 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, зі зразком 

виконання, індивідуальна, домашня, двомовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Give English equivalents to the following words and word 

combinations.   

Виноробне підприємство, що продукує партії вина у коробках, 

вирощувати виноград, везунчик, нетрадиційний, здирати гроші у громадян 

(вимагати занадто високу платню), дорівнює, 4 долари за пляшку, біле вино 

Совіньйон Блан з однойменного сорту винограду, винзавод, вимагати високу 

ціну, пляшка вина, молодий французький дуб, наклейка на пляшку, ковпачок 

для закривання верхньої частини горла пляшки з корком, найдорощі пляшки, 

дистриб’ютор, заробляти багато грошей, насадження нових саджанців, «надму 

хані, перебільшені» витрати, роздрібна торгівля, мати прибуток у 35 доларів за 

пляшку.  

 

Приклад вправи на вибір необхідних мовних одиниць 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, без опори, 

індивідуальна, домашня, одномовна.  
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Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Choose the words which are typical of winemaking process. 

Then sort them out into parts of speech. Use the dictionary if necessary. 

Disappointed, premium, wine, prices, grapes, livelihood, case, 

winery,maverick,  unconventional,ton, reason, equate, relate, Sauv Blanc, 

suggest, bottle, charge, produce, gross, assume, French oak, taste, label, 

capsules, expensive, employees,  distributor, replanting, retail, profit, sincerely. 

 

Приклад вправи на порівняння мовних одиниць 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, зі зразком 

виконання, індивідуальна, домашня, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the letters and compare the use of lexical items and 

grammar phenomena. Say what differences influence the style of the letter. Use the 

model to help you. 

Model: Products and supplies vs cases and bottles. Both of these word 

combinations are often used in winemaking. The first two are more typical of formal 

style. The other two are more often found in informal style correspondence.  

 

Letter 1 

Dear Valued Customer, Suppliers, and Friends 

Thanks for visiting our web site. 

I sincerely hope you enjoy browsing and learning more about our company and our 

many fine products and suppliers. 

As a relatively new company we are extremely enthusiastic about the opportunities 

and challenges that lie ahead. 

Pacific Edge Wine and Spirits was founded In June 2002, by Richard Trachtenberg 

and myself. 

Pacific Edge is a California corporation with headquarters in Agoura Hills, 

California. 
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Pacific Edge Wine and Spirits is a unique company acting as a manufacturers'-direct 

wholesale distribution company in California, while also owning and representing 

manufacturers with different wine and spirit brands throughout the United States. We 

have our niche; we specialize in craft, handcrafted products along with assortments of 

specialty spirits and wine products from around the world. 

Our goal at Pacific Edge is to bring you the highest quality products from around the 

world that offers the consumer high quality products at a true price value. 

As we grow we intend to expand our portfolio of specialized craft  manufacturers so 

we can offer you additional products in many of the country's top distilled spirits and 

wine categories. 

We understand the difficulties that face the beverage alcohol business and distributors 

throughout the United States but, at the same time, see a tremendous opportunity in 

bringing unique handcrafted price value authentic products to many of the country's 

top retailers. 

Our overall strategy at Pacific Edge is to bring you new, fresh, and exciting brands 

that complement your current portfolio of brands and adds value to your overall 

beverage alcohol program. If you're a consumer, we hope you will enjoy and taste our 

products, I think you will be pleasantly surprised. 

We are enthusiastic and excited about the possibilities and look forward to the future. 

Should you have any questions and/or need any additional information, please don't 

hesitate to call me direct. 

My partner Rich and I look forward to exceeding your expectations while enhancing 

your overall drinking experience. 

  

Thanks for stopping by, 

 

Joel K. Beth, 

CEO/Managing Partner,  

Pacific Edge Wine and Spirits  
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Letter 2 

Letter to the Wine Business Monthly  

January 6, 1999 

I got sidetracked yesterday cleaning up my «Wine Business Monthly» 

magazines for the last few years. I am sure most, if not all of you, have never heard of 

this publication. As the title implies, it is about our business. They have a website at 

http://smartwine.com (no www. – why is that?). They send this to me as a courtesy 

every month and occasionally, I glance through it. Since I had had two years' worth 

of issues to look at, I started throwing  them out at random, but one caught my eye. 

The front page story was «Premium Wine Prices Soar with Economy – No Glut at 

High End of Market.» It just happened to be the most recent issue, January 1999.  

I glanced through it and found statements that I had to respond to. Now you must 

understand, I have a lot of income tax work that needs to be taken care of this month, 

but this was so outrageous to me that it took precedence over the tax work. As many 

of you know, I feel wine prices are way too high and most of the owners of these 

wineries are probably already very wealthy. It is perhaps prestigious for them to sell 

wine at high prices and gain a certain reputation and recognition. What follows is a 

copy of the letter I sent to this publication. 

Sincerely,  

David Coffaro, 

 

Інша підгрупа вправ першого етапу навчання реалізує прийоми 

відновлення мовних явищ і передбачає виконання студентами 

некомунікативних вправ закритого типу. Відповідно, до зазначених прийомів 

студенти виконують навчально-мовленнєві дії. Спрямовані на реконструкцію 

певних неповних мовленнєвих зразків або спеціально деформованих текстів 

листів із ділової переписки або монологів-презентацій майбутніх виноробів. 

Така деформація здійснюється шляхом видалення з тексту певних мовних 

одиниць чи порушення логічно-смислового порядку речень у звʼязному тексті, і 

подання цього матеріалу для виконання таких видів вправ: 1) підстановчих;  

2) вправи на заповнення пропусків з альтернативою; 3) вправи на доповнення 
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тексту листа чи презентації певними мовними одиницями (без альтернативи);  

4) вправи на перегрупування / реконструкцію частин тексту.  

 

Наведемо приклади вправ другої підгрупи 

Приклад підстановчої вправи 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, з опорою, 

індивідуальна, домашня, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the letter. Then close it and read the following letter 

fragment trying to replace the informal style italicized words with their formal style 

equivalents. 

Our common practice strategy at Pacific Edge is to bring you new, fresh, and 

exciting labels that add up your up to date set of brands and adds value to your 

overall drink program. If you're a consumer, we are sure you will enjoy and taste our 

products, I think you will be pleasantly surprised. 

We want to have the possibilities and think of the future. 

Should you have any questions and/or need any more information, please don’t 

be afraid  to call me direct. 

 

Приклад підстановчої вправи 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, з опорою, 

індивідуальна, домашня, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція. Read the presentation fragment replacing the Ukrainian words 

with their English equivalents.  

Grape врожаї were often high, leading to кислотвмісний juice, low in sugar 

вміст. Most wines were stored in amphoras coated with смола. This probably 

would have masked any легкий/ ледь помітний аромат the wine might have 

possessed. Смола was also frequently added to the wine, possibly to maks wine 
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defects. Lower grade wines were often treated with heat-concentrated 

концентрований сік, honey, flavoured with herbs, or perfumed with myrrh. Many 

of the формули in ancient texts seem to refer to wine used as розчинник for medical 

herbs and assorted potions.  

 

Приклад вправи на заповнення пропусків з альтернативою 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, закрита, некомунікативна, 

невмотивована, з повним керуванням, без ігрового компонента, з опорою, 

індивідуальна, домашня, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the letter fragment and choose the word or word 

combination that best completes the style of the letter.  

As we become a bigger company/grow we intend / want to expand our 

portfolio / album of specialized craft  manufacturers /producers so we can offer you 

additional/ more  products in many of the country's top distilled spirits / ethanol 

drinks and wine categories/ varieties. 

We understand the difficulties/ troubles  that face / come across the beverage 

alcohol / drinking business and distributors throughout the United States but, at the 

same time, see a tremendous/ huge opportunity in bringing unique handcrafted price 

value/ cost authentic products to many of the country's top retailers/ sellers. 

 

Приклад вправи на доповнення тексту листа (без альтернативи) 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, без ігрового компонента, з опорою, в 

малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the letter fragment and complete its body with your own 

information according to its beginning. 

Dear Valued Customer, Suppliers, and Friends 

Thanks for visiting our web site. 

I sincerely hope you enjoy browsing and learning more about our company and 

our many fine products and suppliers. 
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As a relatively new company we are extremely enthusiastic about the 

opportunities and challenges that lie ahead. 

Pacific Edge Wine and Spirits was founded In June 2002, by Richard 

Trachtenberg and myself.  

Pacific Edge is a California corporation with headquarters in Agoura Hills, 

California. 

Pacific Edge Wine and Spirits is a unique company acting as a manufacturers'-

direct wholesale distribution company in California, while also owning and 

representing manufacturers with different wine and spirit brands throughout the 

United States. We have our niche; we specialize in craft, handcrafted products along 

with assortments of specialty spirits and wine products from around the world. 

Our goal at Pacific Edge is to ……….. 

 

Приклад вправи на доповнення тексту монологу-презентації  

(без альтернативи) 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, з 

опорою, індивідуальна, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the presentation script fragment and complete the script 

with the text on the basis of the given items. Make sure the presentation is 

interesting to the listeners.  

Slide 1. This presentation is an introduction to ______. You will learn about ______, 

from a ________________. You will also learn about __________ - Joel Peterson, 

the spokesperson and trendsetter behind the iconic label. 

Item 1. Ravenswood 

Item 2. 30 year evolution of the brand: boutique producer to the winery, #1 Zinfandel 

producer in the USA. 

Item 3. Ravenswood’s founder and winemaker Joel Peterson. 
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Приклад вправи на перегрупування /реконструкцію частини тексту 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the presentation script fragment and rearrange the script 

slides so that the presentation script text is coherent. 

Slide A. Joel Peterson had the good fortune to be raised in a wine loving 

family. His father, Walter, started the San Francisco Wine Sampling Club during a 

time when most Americans were drinking jug wines. The Sampling Club was 

organized to study fine wines from all over the world and Walter allowed his nine 

year old son to taste, provided that he used the spittoon. By the time Joel was a 

teenager, he had a well developed palate and although he went on to study and work 

as a laboratory scientist, he continued to taste and write about wine.  Later, Joel 

decided to leave his career in biochemistry and apprentice with Joseph Swan, one of 

California’s outstanding craftsmen of Zinfandel. Learning the art of traditional 

winemaking led Joel to the founding of his own winery which began as a garage 

operation and grew to be the #1 producer of Zinfandel in the US. 

Slide B. Ravenswood was founded in 1976 by Joel Peterson in partnership with 

fellow wine lover Reed Foster. After a dozen years of moving from winery to winery, 

a home was finally found outside the town of Sonoma where the tasting room and 

visitor center is located today. Since the beginning, Ravenswood has been known for 

its amazing Zinfandels. More than 30 years later, the winery is known for all of its 

exceptional varietals from everyday Vintner’s Blend, to county specific wines in the 

County Series to the top of the line Single Vineyard designates. Each of 

Ravenswood’s wines is crafted in the traditional old world style with bold flavors. 

Slide C. The driving philosophy behind Ravenswood is “Wine should be 

placed on a table not on a pedestal.” Added to this philosophy is the understanding 

that different life occasions call for different kinds of wine. Ravenswood offers three 

unique wine tiers from approachable, everyday wines to limited production single 
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vineyard bottlings. The Vintners Blend wines bear a California appellation and are 

designed to be approachable, youthful and versatile. The County Series wines are 

about regionality. They showcase the best growing regions in California and are 

known for their flavor intensity and age worthiness. The Single Vineyard Designates 

are made from individual vineyards with highly distinctive characteristics. These 

wines are vinified in separate lots and crafted with Old World winemaking 

techniques.  

Slide D. Sonoma County, the home of many of Ravenswood’s wines, has a 

unique affinity with Zinfandel. Zinfandel has a long history in California, first 

coming to the state in the mid-1850s. Zinfandel became the grape of choice in 

California, becoming the most widely planted variety during the 19
th
 century. 

Although Zinfandel lost its ascendancy in the first half of the 20
th

 century, it has 

rebounded to become the most widely planted red grape variety in the state. A 

surprising number of Zinfandel vineyards managed to make it through Prohibition, 

and the vast majority of grapevines that are over 80 years old in California are 

Zinfandel. Sonoma County has been in the forefront of the movement to preserve 

many of these old vines and Joel Peterson has been part of that effort. Many of the 

grapes used for Ravenswood’s zinfandels come from these long established Zinfandel 

vineyards. 

 

Таким чином, метою вправ першого етапу навчального процесу за 

запропонованою нами методикою є зняття (попередження) мовних труднощів у 

ситуаціях писемного ділового спілкування та монологічного презентаційного 

мовлення, активізація запам`ятовування і формування вмінь використання 

мовленнєвих формул на різних етапах продукування листа чи монологу-

презентації (в реалізації фактичних, інформаційних намірів та намірів 

комунікативного впливу), а також стилістично адекватних мовних і 

метакомунікативних засобів у ситуаціях професійного іншомовного 

спілкування майбутніх виноробів.  

На другому етапі – стереотипізовано-ситуаційному (репродуктивному) – 

здійснюється підготовка студентів до участі у безпосередньому мовленні 
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(діловому писемному чи монологічному презентаційному), до вирішення 

професійно орієнтованих комунікативних завдань, з якими студентам 

доведеться справлятися в майбутній іншомовній професійній діяльності. 

Відповідно, на цьому етапі студентам пропонується виконати вправи, які 

реалізують прийоми стимулювання мовленнєво-мисленєвої діяльності. Сюди 

ми відносимо підгрупу умовно-комунікативних завдань закритого і відкритого 

типу. З одного боку, вправи закритого типу  підводять студентів до розуміння 

сутності функціонування мовленнєвих зразків у реальних комунікативних 

ситуаціях, до відтворення мовленнєвих дій, варіювання, комбінування 

мовленнєвих зразків а з іншого – вправи відкритого типу передбачають 

вирішення проблемних завдань, залучення студентів до їх вирішення, 

мотивують і програмують подальшу писемну чи монологічну презентаційну 

взаємодію у студентів у процесі професійного іншомовного мовлення. Окрім 

цього, тут варто зазначити, що саме на цьому етапі проявляється специфіка 

писемного професійно орієнтованого мовлення майбутніх виноробів та їх 

презентаційного монологічного мовлення. До цієї підгрупи вправ ми відносимо 

такі типи: 1) вправи на конструювання мовленнєвого матеріалу за зразком;  

2) вправи на конструювання елементів мовленнєвого зразка; 3) вправи 

«ситуація – мовленнєвий намір»; 4) вправи на доповнення тексту листа чи 

презентації за заданим зразком.  

 

Наведемо приклади вправ третьої підгрупи 

Приклад вправи на конструювання фрагмента ділового листа 

/документа, використовуваного у професійному іншомовному спілкуванні 

виноробів за зразком 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим рольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  
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Інструкція: Read the sample of the winemaking business contract. Imagine 

you as a wine producer are to set business with a probable distributor of your 

goods. Make up a contract text on the basis of the given sample. 

CONTRACT FOR THE SALE OF WINES 

Paragraph 1. ____, hereinafter referred to as Seller, and ______, hereinafter referred 

to as Buyer, hereby agree on this ____ day of ____, in the year ____, to the following 

terms. 

A.  Identities of the Parties 

Paragraph 2.  Seller, whose business address is ______, in the city of _______, state 

of ______, is in the business of _______.  Buyer, whose business address is _______, 

in the city of ________, state of ________, is in the business of __________. 

B.  Description of the Goods 

Paragraph 3.  Seller agrees to transfer and deliver to Buyer, on or before _______ 

[date], the below-described goods: 

____________________________________________________________________ 

C.  Buyer’s Rights and Obligations 

Paragraph 4.  Buyer agrees to accept the goods and pay for them according to the 

terms further set out below. 

Paragraph 5.  Buyer agrees to pay for the goods: 

 In full upon receipt 

 In installments, as billed by Seller, and subject to the separate installment sale 

contract of __________________[date] between Seller and Buyer. 

 Half upon receipt, with the remainder due within 30 days of delivery. 

Paragraph 6.  Goods are deemed received by Buyer upon delivery to Buyer’s address 

as set forth above. 

Paragraph 7.  Buyer has the right to examine the goods upon receipt and has ____ 

days in which to notify seller of any claim for damages based on the condition, grade, 

quality or quality of the goods.  Such notice must specify in detail the particulars of 

the claim.  Failure to provide such notice within the requisite time period constitutes 

irrevocable acceptance of the goods. 
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D.  Seller’s Obligations 

Paragraph 8.  Until received by Buyer, all risk of loss to the above-described goods is 

borne by Seller. 

Paragraph 9.  Seller warrants that the goods are free from any and all security 

interests, liens, and encumbrances. 

E.  Attestation 

Paragraph 10.  Agreed to this _____ day of _____, in the year ____________. 

By:  ___________________ Official Title:  ___________________ 

On behalf of ______________________________, Seller 

I certify that I am authorized to act and sign on behalf of Seller and that Seller is 

bound by my actions.  ______  [initial]   

By:  ___________________ Official Title:  ________________________ 

On behalf of  _____________, Buyer 

I certify that I am authorized to act and sign on behalf of Buyer and that Buyer is 

bound by my actions.  ______  [initial]   

 

Приклад вправи на конструювання фрагменту мнологу-презентації за 

зразком 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the presentation script fragment summaries and then 

compose the script for the slides.Use the Interent information about Monkey Bay to 

help you.  

Slide 1: This is a presentation about Monkey Bay, popular New Zealand wine brand. 

Slide 2: The legend of Monkey Bay.  

Slide 3: Monkey Bay today.  

Slide 4: New Zealand wines: general information.  

Slide 5: Monkey Bay peculiarities in comparison with the other New Zealand brands.  

Slide 6: Monkey Bay’s Chardonnay. 

Slide 7: Monkey Bay Rose.  
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Slide 9:Remember 

Slide 10:Thank you for viewing this Academy of Wine presentation 

 

Приклад вправи на конструювання певної частини ділового листа / 

документа 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the draft of the brokerage agreement. Use the draft to 

make up a full agreement text.  

When fully executed by authorized representatives of the parties, the terms and 

conditions set forth below shall constitute the whole of an agreement between <Your 

Corporate Name>, (hereinafter called company name if different), address, city, 

state, zip, and <Name of the Broker>, (hereinafter called “Broker”, and shall become 

effective month / date/ year. 

1. Scope of Agreement: 

Broker will aggressively sell specified products of (company name) in accordance 

with (company name) authorized prices and published policies. All orders shall be 

subject to confirmation by (your company name). 

2. Normal Brokerage: 

Brokerage rate shall be (industry standard is 5 %) on net amount of invoice on line of 

retail &/or foodservice products. There will be adjusted brokerage rates on chain 

account and proprietary products. 

3. Payment of Brokerage: 

Payment of brokerage will be computed on transactions in the calendar month and 

made after the closing thereof. No brokerage will be paid on uncollectable accounts. 

Brokerage will be deducted against all credits issued to any customer, spoilage 

excluded. 

4. Incentives: 

Bonus and incentives may supplement this Agreement for periods, under conditions, 

and at rates specified by (Your Company Name). 
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5. Stipulations: 

No like competitive products will be accepted by Broker for his territory without 

prior clearance and written approval of (your company name). No competitor shall be 

consulted directly or counseled in any manner. 

6. Split Brokerage: 

In the event there are overlapping territories, the brokerage rate will be one-half to the 

Broker soliciting and submitting the order, and one-half to the Broker into whose 

territory the merchandise is shipped. 

7. Broker Certification: 

By executing this Agreement, Broker agrees that no part of brokerage paid would in 

any manner whatsoever be passed on or granted directly or indirectly to any 

customer, buyer, agent, or intermediary acting in behalf or under the control of any 

customer to whom merchandise was sold. 

8. Broker and Buyer Harmless: 

(your company name) agrees to hold the Broker and Buyer harmless from and against 

any claim made upon Seller as a result of, or injury from the use of any (your 

company name) products sold to Buyer pursuant to the terms hereto, provided (your 

company name) is promptly notified of such claim or injury and is permitted to deal 

therewith, at its own discretion. 

9. Insurance: 

(your company name) liability insurance coverage covers only employees and 

product quality.  Broker is to adequately insure and cover his interest relating to his 

own employees. 

10. Termination: 

Either party with written notice of intent may terminate this Agreement.  Termination 

shall be thirty days from date of such notice.  Brokerage shall be earned and paid only 

on orders shipped and invoiced prior to the effective date of termination. 

11. Other: 

No other conditions are implied or included that may alter or enlarge this Agreement. 
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12. Territory Limitations: 

Oklahoma &/or other specific geographic locations that Broker would represent your 

product line. 

______________________  ____________________ 

Your company name   Brokerage Name 

______________________  ____________________ 

Name & Title    Name & Title 

 

Приклад вправи на конструювання певної частини монологу-

презентації 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the presentation script fragment (slides 6-9) and then 

compose the script for slide 10 which summarises the information of the previous 

slides paying the listener’s attention to the most relevant and significant items to 

remember.  

Slide 6. The Vintners Blend portfolio includes Cabernet Sauvignon, Shiraz, 

Chardonnay, Zinfandel, Petite Sirah and Merlot. These wines represent the core of 

Ravenswood’s production and five of them carry a California designation; the Shiraz 

is from South Eastern Australia. 

The Cabernet Sauvignon shows cassis-like fruit mingled with a French oak 

spiciness and earthy complexity. The Australian Shiraz is dark and spicy with a little 

smokiness and hints of vanilla, black current, eucalyptus and chocolate. The 

Vintner’s Blend Chardonnay offers the aromas of ripe, fresh citrus and tropical fruits 

mingled with vanilla and toasted almond. The Zinfandel is ripe with classic 

raspberry, blueberry, black cherry and spice. It has supple tannins and a long fruit 

forward finish. Petite Sirah is one of California’s oldest grape varieties and the 

Ravenswood offering displays deep, concentrated and intense fruit character. The 

merlot is fresh and uplifting with its bright high tone scents of spice, vanilla and 

plum. 
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All of the Vintner’s Blend wines showcase everyday drinking, approachable 

style and exceptional value. 

Slide 7. The County Series from Ravenswood showcases the finest growing 

regions of California with an emphasis on Sonoma. Sonoma County is located in the 

North Coast of California and is home to more old vineyards than any other region in 

the state. The long, dry and sunny summers with cool nights, ocean breezes and fog 

produce the ideal conditions for Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot 

and Syrah. Ravenswood produces each of these varietals with the Sonoma 

designation.  Napa Valley and Lodi are also showcased for great Zinfandel.  Lodi , 

located east of the San Francisco Bay, is sometimes referred to as the “Zinfandel 

Capitol of the World”. The County Series is  comprised of a sumptuous Cabernet 

sauvignon, a luscious Chardonnay, an elegant Merlot, a smoky, jammy Syrah and 

three old vine Zinfandels. The Zinfandels are a bright berry classic from Sonoma, a 

mouth filling and spicy Zin from Napa Valley and an intense and concentrated jewel 

from Lodi. 

Slide 8. The Single Vineyard Designate wines are made exclusively from 

individual vineyards with highly distinctive characteristics. These small production 

wines include 6 single vineyard Zinfandels, a Cabernet/ Merlot blend and a 

traditional field blend from ancient vines. The Zinfandels are sourced from unique, 

high quality vineyards throughout Napa and Sonoma. Barricia Vineyard  is an old 

low  production vineyard in Sonoma Valley. Belloni Vineyard in the Russian River 

has been a Ravenswood favorite since 1991. The Big River Vineyard in Sonoma’s 

Alexander Valley was planted in the 1900s and its Zinfandel reflects its age in the 

complex and balanced wine. The Dickerson Vineyard is appropriately located on 

Zinfandel Lane in the Napa valley. This small vineyard produces low crop yields 

which make exceptional wine. The Old Hill Vineyard made one of Sonoma’s first 

Zinfandels in 1862 and continues to make remarkable wines. The Teldeschi family, 

in Sonoma’s Dry Creek, has been working with Ravenswood since the 1970s to 

produce a great old vine Zinfandel which is blended with other old vine grapes such 

as Carignane and Petite Sirah. 
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Pickberry is a wine made from Merlot and Cabernet Sauvignon. The Pickberry 

vineyard is located on Sonoma Mountain and was named by the daughter of the 

owners who liked to pick the blackberries which grow near the vineyard. The 

Bordeaux style wine made from this vineyard is dark in color, complex in aroma and 

flavor with a structure built to age. 

Slide 9. In the early 1850s the first significant vineyards in Sonoma were 

planted to 4 distinct varieties; Zinfandel, Petite Sirah, Carignane and Alicante 

Bouchet. Ravenswood’s Icon takes its style from the old California tradition of 

mixing these red grapes to make California Claret. This modern wine is produced 

from old, low production vineyards planted before Prohibition. Icon is dark, dense, 

aromatic and mouth filling. It has the complexity of sweet fruit and exotic spices 

from Zinfandel, the fresh acidity from Carignane, the black pepper and tannin from 

Petite Sirah and the color density and blueberry notes of Alicante Bouchet. 

Joel Peterson remarks “there is nothing else like it in the world” 

Slide 10. Remember! _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Приклад вправи «ситуація – мовленнєвий намір» у діловому писемному 

мовленні майбутніх виноробів 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, вмотивована, 

з частковим керуванням, з ігровим нерольовим компонентом, без опори, 

індивідуальна, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Make up a letter to your winemaking business partner 

suggesting a new type of your business cooperation with a proposal to sign a 

contract. Use the samples of business contracts in winemaking business 

communication.  

 

Приклад вправи на доповнення ділового листа / документа за заданим 

зразком 

Тип вправи: рецептивно-продуктивна, відкрита, умовно-комунікативна, 

вмотивована, з частковим керуванням, з ігровим рольовим компонентом, з 

опорою, в малих групах, аудиторна, одномовна.  
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Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the items to be included in a contract between a wine  

grapes grower and wine producer. Make up a contract between the mentioned 

parties. Add up your own information on the names of the companies and their 

location.  

1. Identity of the grapes subject to the contract. This includes cultivar and 

location on the grower’s farm. 

2. Term of the contract – one season or multiple years. 

3. Price and payment – 100 percent in 30 days or sometimes as long as six 

months. 

4. Delivery and acceptance – when, where, and who makes the decisions. 

5. Grape quality, to include mutually agreeable standards like Brix (sugar), acid, 

pH, MOG or material other than grape fruit (leaves, stems, insects), defects 

(disease, bird peck), color, flavor, or any other parameters agreed upon. 

6. Remedies and dispute resolution. This may include choice of law and venue, 

force majeure (events beyond the control of either party), security interests for 

grower (grower’s lien), litigation, arbitration or other means of settling the 

dispute. Attractive incentives to reward superior quality (i.e. bonus for grapes 

within narrow range of Brix and pH specifications) and penalties for 

substandard fruit can be included to mediate minor problems (Goodhue et al., 

2002). There are some examples of grape contracts available from 

knowledgeable sources (for example Dr. Bruce Zoecklein at Virginia Tech has 

a very thorough sample contract 

 

Слід зауважити, що саме на цьому етапі навчального процесу 

здійснюється формування вмінь застосування метакомунікативних засобів, 

використовуваних у діловому листуванні та монологах-презентаціях 

англійською мовою у професійній діяльності майбутніх виноробів. Тому значну 

увагу під час виконання студентами запропонованої підгрупи вправ слід 

приділяти:  
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 вивченню структурної організації ділового листа чи монологу-

презентації, тобто формуванню вміння досягати паравербальної точності 

листа, яка передбачає отримання знань про основні способи презентації 

інформації і формат листа, формуванню вміння досягати максимальної 

впливовості та емотивності мови презентації виноробної продукції, 

формуванню навичок коректного розташування частин ділового листа чи 

монологу-презентації, дотримання правил пунктуації і правопису, 

написання слід з великої літери тощо; 

 оволодінню знаннями про основні типи ділової кореспонденції у 

виноробній галузі, а також типи презентацій виноробної продукції (листи, 

що вимагають відповіді, листи позитивного/ негативного змісту, 

презентації сорту вина, презентації виноробної технології, презентації 

обладнання для виноробної галузі тощо).  

Таким чином, метою цієї підгрупи вправ є активізація мовленнєвих 

формул, що є основою різних типів ділових листів та презентацій у 

виноробстві, формування вмінь: 1) виражати комунікативні наміри з 

використанням адекватних мовних явищ; 2) відбирати, комбінувати, 

трансформувати мовленнєві формули, граматичні і синтаксичні конструкції у 

тексті листа чи монологу-презентації; 3) використовувати засоби звʼязності 

мовлення, логічної організації повідомлення, інформаційного та емоційного 

впливу на адресата листа чи презентації; 4) відтворювати текст/ фрагмент 

тексту (листа, презентації) певного типу з опорою на зразок.  

Третій етап – варіативно-ситуаційний (продуктивний) – передбачає 

виконання студентами двох підгруп природно-комунікативних вправ, які ми 

пропонуємо класифікувати як завдання (підтримуючи точку зору В.М. 

Плахотника про диференціювання розуміння понять «вправа» і «завдання», де 

перше позначає виконання повторювальних прогнозованих навчальних 

операцій і дій, а друге розуміється як творче вирішення висунутої у завданні 

комунікативної проблеми, є непрогнозованим, непідготовленим і вимагає 

сформованості мовленнєвих умінь вищого порядку [125]) відкритого типу. 
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Вони мають на меті формування і подальший розвиток творчих умінь ведення 

ділової переписки та монологу-презентації англійською мовою у майбутніх 

виноробів: вдосконалення навичок поетапного моделювання функціонально 

релевантного ділового листа з використанням відповідних мовних (вербальних) 

і паравербальних (формат, структура тексту листа чи монологу-презентації) 

засобів, розвиток вміння застосування згаданих вище засобів для досягнення 

мети в професійно орієнтованому іншомовному спілкуванні, формування 

усвідомлення складності писемної ділової іншомовної взаємодії та 

психолінгвістичної специфіки монологу-презентації у виноробній сфері і, 

нарешті, формування вміння продукування ділового листа чи тексту монологу-

презентації відповідно до умов реальної (типової) ситуації професійної 

іншомовної взаємодії за умови відсутності заданого зразка.  

Вправи третього етапу реалізують два види прийомів навчання:  

1) ігрового моделювання та 2) інформаційного дисбалансу. Перший тип 

прийомів реалізує в навчальному процесі симулятивне спілкування, тому їх 

активізація передбачає використання мовленнєвих симуляцій, які зумовлюють 

переймання студентами інших (професійно релевантних) ролей і, таким чином, 

реалізацію комунікативних намірів, які, як і сама комунікативна ситуація, є 

симулятивні (вигадані), що також забезпечує зняття навчальної напруги. 

Завдання симулятивного характеру – мовленнєві симуляції, які, на думку Д.Г. 

Терещук, «зазвичай розглядаються як специфічний вид моделювання реального 

соціального середовища та процесів комунікації, що потенційно дають змогу 

формувати іншомовні комунікативні стратегії в умовах, максимально 

наближених до реальних життєвих і професійних ситуацій. У процесі пошуку 

шляхів вирішення певної проблеми учасники симуляції здійснюють свій вибір, 

приймають рішення, мають змогу прослідкувати причинно-наслідкові звʼязки 

своїх комунікативних дій, застосовуючи ті чи інші стратегії задля реалізації 

комунікативних інтенцій та мети» [148, с. 6], передбачають використання мови 

як засобу спілкування: реалізацію мовленнєвих дій різної функціональної 

спрямованості і стилістичного змісту. Водночас такі завдання не виключають 

передбачуваність реального комунікативного втілення і мовленнєвого 
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оформлення. Вони формують і розвивають у студентів вміння варіювати форму 

свого повідомлення, зміст тексту залежно від аналізу й оцінювання умов і 

ситуації спілкування. До першої підгрупи завдань третього етапу ми відносимо: 

1) мовленнєві симуляції; 2) завдання на аналіз і вибір стратегій і тактик 

мовленнєвої взаємодії у писемній діловій комунікації майбутніх виноробів та їх 

монологах-презентаціях англійською мовою.  

 

Наведемо приклади комунікативних завдань четвертої підгрупи 

Завдання на аналіз і вибір стратегій і тактик мовленнєвої взаємодії у 

писемній діловій комунікації майбутніх виноробів. 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, комунікативна, вмотивована, з 

частковим керуванням, з ігровим рольовим компонентом, з опорою, в малих 

групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read an agreement section regulating the pricing policy in 

winemaking business between two parties. Write a letter to your business partner 

suggesting the proposal of selling your winery goods according to the regulations 

in the given contract. 

PURCHASE AND SALE OF GRAPES 

2.1  Schedule “A” outlines the grapes the Grower will sell and the company will 

purchase 

PURCHASE PRICE 

3.1  Schedule “B” outlines the purchase price the Company will pay for each of the 

varieties outlined in Schedule “A” for the harvest years _____ and ______.  

3.2  The purchase price will reflect the tonnage of the grapes. This weight will be 

determined by weighing the grapes at ____ by (Grower or Company). The weight 

measurements will be binding. Both the Grower and Company have the right to have 

a representative present at the time of weighing but are not obliged to do so. Should 

costs be incurred in the weighing of the grapes, those costs will be borne by _____. 

3.3  The title to the grapes passes to the Company at the time ____. Any 

transportation costs incurred from that point on are the responsibility of the 

Company.  
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3.4  Payment in full will be made by the Company to the Grower, on or before 

________________ of each harvest year.  

3.5  All grape prices do not include any taxes or tonnage fees that may be applicable 

to this transaction. All such taxes and tonnage fees are the responsibility of the 

Company.  

 

Завдання – мовленнєва симуляція 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, комунікативна, вмотивована, з 

частковим керуванням, з ігровим рольовим компонентом, з опорою, в малих 

групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Do the tasks in the simulation instructions. 

Step 1. Read an article about the origin of grapevine and wine.  

Step 2. Sit in circle. One of the students imagines that she/he keeps a 

microphone. That student is a speaker, a representative of the winery. Contemplate on 

the winemaking business development since the time of its origin up to the present 

day. After about a minute pass on the microphone to another winemaking 

professional. As you do so, others may ask questions about the details of the 

winemaking business growth and personal experiences. 

Step 3. Debriefing the case. Questions for debriefing: 

What was unusual about the events described in the article? 

How did you feel when you assume yourself being a wine producer of those 

early times?  

Why do you think the winemaking business is so sophisticated nowadays? 

Was the development in winemaking a part of business strategy?  

What common traditions, beliefs, values and interests influence international 

tendencies of wine production? 

Step 4. Make up a Powerpoint presentation and its script about the 

development of winemaking business.  

Key. Students` own answers and their presentation. 
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Завдання на аналіз і вибір стратегій і тактик мовленнєвої взаємодії у 

монологах-презентаціях англійською мовою майбутніх виноробів 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, комунікативна, вмотивована, з 

частковим керуванням, з ігровим рольовим компонентом, з опорою, в малих 

групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Read the information suggested on the slides of the presentation 

and write down the script of the presentation. 
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Прийоми інформаційного дисбалансу лежать в основі комунікативних 

завдань на зосередження уваги на мовленнєвому змісті у процесі отримання і 

передавання інформації в умовах професійно орієнтованої іншомовної 

взаємодії майбутніх виноробів, оскільки природне як писемне ділове, так і 

презентаційне монологічне мовлення цієї категорії фахівців власне 

характеризується інформаційним дисбалансом (особливо у ситуаціях ділового 

листування), тобто спочатку учасники інформаційного обміну володіють лише 

частиною загального обсягу інформації, а в ході мовленнєвої взаємодії кожен 

отримує повніший обсяг даних, відомостей, фактажу. Відповідно, прагнення 

поповнити інформаційні прогалини стає стимулом для ділової переписки. У 

ситуаціях монологічного презентаційного мовлення цей інформаційний 

дисбаланс є латентним, оскільки мовець-презентатор не володіє інформацією 

на момент мовлення про інформаційний та фактажний масив слухачів, а тому 

повинен передбачити можливий брак інформації у слухачів та заповнити його у 
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змісті тексту своєї презентації. Саме тому до цієї підгрупи завдань ми віднесли 

завдання, передумовою яких є обговорення точок зору студентів на характер 

проблеми й типової комунікативної ситуації і способи її вирішення, а стимулом 

до мовленнєвої взаємодії є прагнення налаштувати або письмовий діловий 

контакт, або використання стимуляційних та активізаційних комунікативних 

прийомів для утримання уваги й інтересу на презентованому у монолозі 

обʼєкті, і вирішити проблему [190; 192]. Відповідно, ми пропонуємо виконання 

студентами таких завдань: 1) дискусія, спрямована на вирішення професійно 

орієнтованої проблеми з кінцевим мовленнєвим продуктом (листом чи текст 

монологу-презентації або його фрагменту); 2) навчальний проект, що 

передбачає групову взаємодію (2 і більше груп) з кінцевим мовленнєвим 

продуктом (серією листів чи блоком монологів-презентацій).  

 

Наведемо приклади завдань п’ятої підгрупи 

Завдання: дискусія, спрямована на вирішення професійно орієнтованої 

проблеми з кінцевим мовленнєвим продуктом. 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, комунікативна, вмотивована, з 

мінімальним керуванням, з ігровим рольовим компонентом, без опори, в малих 

групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  

Інструкція: Analize the presentation slides (див. Додаток Б) and discuss on 

the possibility and necessity of making any changes to the slides (or making up any 

supplementary presentations) so that they revealed the process of winemaking at 

your own winery thus attracting attention of investors and customers to your 

company and wines it produces. 

 

Завдання: навчальний проект 

Тип вправи: продуктивна, відкрита, комунікативна, вмотивована, з 

мінімальним керуванням, з ігровим рольовим компонентом, без опори, в малих 

групах, аудиторна, одномовна.  

Режим контролю: з боку викладача, самоконтроль.  
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Інструкція: Write a letter to the lawyer your winery is hiring asking him/her 

to prepare the set of business documents that will regulate your company 

cooperation with potential business partners and investors. The lawyer together 

with his/her office workers has to prepare the necessary documents and send them 

via email to the company director. 

 

Таким чином, на завершальному третьому етапі навчання майбутніх 

виноробів ділового листування та монологу-презентації англійською мовою у 

ході виконання студентами запропонованої нами системи вправ основна увага 

повинна приділятися співвіднесенню змісту листа чи тексту монологу-

презентації з реальними умовами комунікативної ситуації і спрямованості усіх 

параметрів тексту на досягнення конкретного комунікативного результату – 

вирішення професійно орієнтованої комунікативної проблеми. Умови реалізації 

обміну інформацією у процесі професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування майбутніх виноробів повинні бути максимально наближені до 

реального спілкування (назви реальних служб, організацій, виноробних заводів, 

сортів вина, марок і брендів виноробного обладнання, географічних об`єктів 

тощо), тобто на цьому етапі у студентів розвиваються вміння створювати 

функціонально релевантні професійно орієнтовані мовленнєві продукти від 

початкового до кінцевого етапу.  

Представимо узагальнений варіант розробленої нами системи вправ і 

завдань на рис. 2.7.  

Отже, запропоновані нами у цьому розділі модель і система вправ для 

формування у майбутніх виноробів вмінь ведення ділового листування та 

монологу-презентації англійською мовою забезпечує успішне формування на 

високому рівні вмінь професійно орієнтованого іншомовного спілкування з 

метою здійснення ефективної професійної діяльності випускниками вищих 

навчальних закладів, що готують фахівців такого профілю.  

Визначення результативності запропонованої методики навчання 

передбачає здійснення експериментальних процедур, опису й аналізу яких 

присвячено наступний розділ дисертації.  
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Висновки до розділу ІІ 

1.  Визначені у процесі дослідження методологічні передумови 

обгрунтування методики навчання іншомовного професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх виноробів, аналіз різних методів навчання, за 

допомогою яких здійснюється цей процес, вимоги до іншомовної підготовки 

майбутніх виноробів зумовили розробку моделі навчання зазначеної категорії 

фахівців іншомовного професійно орієнтованого спілкування, яка передбачає: з 

одного боку, спеціалізоване навчання виокремлених у роботі пріоритетних 

видів мовленнєвої діяльності (ділового письмового листування англійською 

мовою та англомовного монологу-презентації), а з іншого боку, інтегроване їх 

навчання. Відповідно, така модель передбачає системне поєднання двох 

моделей нижчого порядку: моделі навчання ділового письмового листування 

англійською мовою майбутніх виноробів та моделі навчання англомовного 

монологу-презентації, які відображають два блоки складових кожної:  

1) змістовий (до якого ввійшли цілі навчання, компоненти змісту навчання, 

характерні для кожного з обраних аспектів навчання)  і 2) процесуальний 

(етапи навчання, методи і засоби, діяльність викладача і студентів).  

2.  Розроблена у дисертації модель навчання професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх виноробів, що поєднує в собі дві моделі нижчого 

порядку, визначила специфіку розробки системи вправ для навчання майбутніх 

виноробів вмінь ведення ділового листування та монологу-презентації 

англійською мовою, яка передбачає проходження студентами трьох етапів у 

ході навчання і виконання ними п’яти підгруп вправ з використанням 

відповідно визначених прийомів навчання (організації мовних одиниць і їх 

класифікація; відновлення мовних явищ; стимулювання мовленнєво-мислитель- 

ної діяльності; ігрового моделювання; інформаційного дисбалансу) і забезпечує 

успішне формування на високому рівні вмінь професійно орієнтованого 

іншомовного спілкування з метою здійснення ефективної професійної 

діяльності  випускниками вищих навчальних закладів, що готують фахівців 

такого профілю. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ВИНОРОБІВ 

 

Розроблена й обґрунтована у попередніх розділах дисертації методика 

навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх 

виноробів потребувала експериментальної перевірки ефективності й 

можливості її використання у навчальному процесі. Відповідно, цей розділ 

присвячено опису організації, та ходу методичного експерименту, а також 

аналізу й інтерпретації його результатів. У розділі також подано методичні 

рекомендації щодо ефективнішого застосування розробленої методики.  

 

3.1.  Рівні, критерії і показники сформованості умінь професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх виноробів 

 

Н.К. Лямзіна у своєму дисертаційному дослідженні [87, с. 136] однією із 

засад успішного керівництва навчальним процесом з іноземних мов визначає 

вирішення проблеми контролю й оцінювання рівня володіння цією мовою, 

зазначаючи можливість такого успіху завдяки наявності відповідним чином 

обґрунтування критеріїв і показників, які визначатимуть рівень сформованості 

навичок у вмінь у певному виді мовленнєвої діяльності.  

На основі здійсненого у попередніх розділах дослідження нами доведено, 

що успішність професійно орієнтованого англомовного мовлення майбутніх 

виноробів безпосередньо залежить від сформованості умінь ведення ділового 

листування та монологу-презентації виноробної продукції. Таким чином, нам 

необхідно визначити критерії і показники сформованості зазначених вище 

умінь. Розуміння сутності рівнів сформованості цих умінь базуватимемо на 

документах Європи, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

вважаючи, що успішне здійснення професійної діяльності майбутніми 
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виноробами в іншомовному середовищі можливе за умови досягнення ними 

рівня В1/В2 у писемному та усному монологічному мовленні, тобто рубіжного 

(threshold) та просунутого рівня (іншими словами рівня незалежного 

користувача – vantage level) [53, с. 22-23]. 

Визначенням критеріїв оцінювання рівнів сформованості умінь ділового 

писемного мовлення займалося чимало науковців (Г.С. Скуратівська, І.В. 

Беженар, Н.М. Одегова, А.В. Маслова, А.В. Курило та ін.), так само як і вмінь 

монологічного мовлення (Н.Л. Драб С.Е. Кіржнер, І.А. Федорова, Н.К. Лямзіна 

та ін.), однак кожен із зазначених вище авторів брав за основу визначення таких 

критеріїв специфіку авторської методики, яка базувалась на певних 

теоретичних передумовах відповідно до обраних цілей навчання.  

Визначаючи критерії сформованості умінь ведення ділового листування, 

звернемося до аналізу результатів наукових розвідок науковців. Так, Л.В. 

Курило виділяє такі критерії оцінювання рівнів сформованості вмінь писемного 

мовлення майбутніх викладачів англійської мови: 1) жанрово-стильова 

відповідність, 2) змістовно-смислова адекватність, 3) структурна цілісність,  

4) мовна і мовленнєва коректність, 5) дотримання позамовних стандартів 

написання професійно орієнтованих текстів [76, с. 15].  

Схожий діапазон критеріїв (хоч в дещо іншому формулюванні) 

знаходимо в дисертаційному дослідженні І.В. Беженар: 1) змістовність (тобто 

відповідність і повнота розкриття теми; насиченість змісту, адекватність 

використання й конкретність деталей; 2) смислова та структурна цілісність 

(конкретність думок і висновків, логічна послідовність викладу, достатність й 

адекватність використання засобів зв’язного мовлення, правильність організації 

абзаців); 3) лексична наповненість (лексична коректність, різноманітність 

лексики, стильова адекватність вибору лексичних одиниць); 4) граматична 

коректність; 5) технічне оформлення письмового тексту [12, с. 14-15].  

Дещо інший вибір критеріїв оцінювання рівнів сформованості умінь 

наукового писемного мовлення здійснений А.В. Масловою, яка ототожнює 

критерії з етапами формування зазначених умінь і на цій основі визначає: 



158 

 

адаптаційний, частково адаптаційний та не адаптаційний критерії, а також в 

основі показників вкладає в основному знання лексики та вміння її вживати на 

кожному з етапів формування умінь писемного мовлення [94, с. 13].  

Якісні та кількісні критерії оцінювання писемного мовлення розрізняє 

Н.М. Одегова [113, с. 15], до першої відносячи насиченість змісту і реалізацію 

комунікативних функцій жанру рецензії, структурну і смислову цілісність, 

мовну і мовленнєву коректність; до других – обсяг тексту.  

Слід також зазначити, що в певній мірі зазначений вище перелік критеріїв 

повторюється і в науковій публікації О.В. Пінської [124, с. 13], в якій авторка 

посилається на критерії, розроблені іноземними вченими. 

Таким чином, враховуючи специфіку потреб письмового спілкування 

професійної іншомовної діяльності майбутніх виноробів та результатами 

аналізу публікацій науковців, згаданих вище, до критеріїв оцінювання рівнів 

сформованості умінь ведення ділового листування відносимо такі: 1) змістов- 

ність та смислова цілісність; 2) структурна цілісність; 3) мовностильова 

коректність; 4) позамовна стандартизованість.  

Кожен критерій характеризується відповідними показниками (табл. 3.1), 

згідно з якими оцінюється письмовий текст, написаний студентом, за який він 

отримує оцінку, виражену в балах.  

Таблиця 3.1 

Дескриптори рівнів сформованості умінь ведення ділового листування 

майбутніх виноробів за відповідними критеріями та показниками 

Критерій 
Показники 

Рівень А1 Рівень А2 Рівень В1 Рівень В2 

Змістовність 

та смислова 

цілісність 

Студент 

мінімально 

розкрив тему й 

мету ділового 

листа; зміст 

листа у 

незначній мірі 

стосується  

Студент 

частково 

розкрив тему й 

мету ділового 

листа; зміст 

листа у певній 

мірі стосується 

комунікативної  

Студент у 

значній мірі 

розкрив тему й 

мету ділового 

листа; зміст 

листа у значній 

мірі стосується 

комунікативної  

Студент у повній 

мірі розкрив тему 

й мету ділового 

листа; зміст 

листа у повній 

мірі стосується 

комунікативної 

ситуації та  
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Продовження табл. 3.1 

Критерій 
Показники 

Рівень А1 Рівень А2 Рівень В1 Рівень В2 

Змістовність 

та смислова 

цілісність 

комунікативно

ї ситуації та 

намірів ділової 

комунікації; 

відсутні деталі 

ділової 

взаємодії; 

студент не 

вміє 

доповнити 

лист 

адекватним 

ситуації 

діловим 

документом 

ситуації та 

намірів ділової 

комунікації; 

наявні незначні 

деталі ділової 

взаємодії; 

студент вміє 

доповнити лист 

адекватним 

ситуації діловим 

документом, 

однак він 

складений зі 

значними 

змістовими та 

мовними 

помилками 

ситуації та 

намірів ділової 

комунікації; 

наявні достатні 

деталі ділової 

взаємодії; 

студент вміє 

доповнити 

лист 

адекватним 

ситуації 

діловим 

документом з 

поодинокими 

неточностями 

намірів ділової 

комунікації; 

наявні вичерпні 

деталі ділової 

взаємодії; 

студент вміє 

коректно 

доповнити лист 

адекватним 

ситуації діловим 

документом 

Структурна 

цілісність 

Структура 

ділового листа 

і доповнюю 

чого його 

документу 

порушена, 

відсутня логіка 

й 

послідовність 

викладу змісту 

ділової 

пропозиції чи 

відповіді на 

неї, відсутні 

засоби 

зв’язності 

письмового 

тексту 

Структура 

ділового листа та 

документу має 

певні відхилення 

від шаблону; 

прослідковуєтьс

я певна логіка 

викладу думок, 

однак без 

належного 

використання 

засобів 

зв’язності 

Структура 

загалом 

витримана,  

з незначними 

огріхами; 

наявні засоби 

зв’язності 

мовлення, 

однак з пев- 

ними недореч- 

ностями 

Структура й 

логіка викладу 

чітка; наявні 

засоби зв’язності 

мовлення, які 

використані 

цілісно й лінгво- 

стилістично 

коректно 
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Продовження табл. 3.1 

Критерій 
Показники 

Рівень А1 Рівень А2 Рівень В1 Рівень В2 

Мовно-

стильова 

коректність 

Студент вико- 

ристовує 

лімітований 

набір лексич- 

них одиниць,  

у більшості 

випадків 

стилістично 

недоцільно; 

наявні 

чисельні 

граматичні та 

орфографічні 

помилки; 

відсутні 

специфічні 

терміни 

Студент 

стилістично 

коректно 

використовує 

лімітований 

набір лексичних 

одиниць; наявні 

значні 

граматичні 

помилки, а 

також поодинокі 

орфографічні 

огріхи; наявні 

професійні 

терміни, однак  

їх чисельність 

обмежена 

Мовлення 

характеризуєть

ся насиченістю 

лексичних 

одиниць, однак 

є поодинокі 

стилістичні 

недоречності; 

наявні 

поодинокі 

граматичні 

огріхи; широке 

вживання 

професійних 

термінів 

Мовлення 

характеризується 

стилістично 

коректними 

лексичними 

одиницями, 

різноманітністю  

й насиченістю 

лексики; чисельне 

вживання 

професійних 

термінів; мова 

граматично й 

орфографічно 

коректна у межах 

використовуваних 

мовних одиниць 

Позамовна 

стандарти- 

зованість 

Студент не 

дотримується 

шаблонного 

взірця у напи- 

санні ділового 

листа та 

супровідного 

документу;  

не вміє 

використовува

ти відповідні 

мовні кліше, 

скорочення, 

абревіатури 

Студент пору- 

шує стандарти- 

зованість 

ділового листа, 

вживає 

позамовні 

мовленнєві 

засоби з 

чисельними 

помилками й 

неточностями 

Студент 

загалом 

дотримується 

стандартів 

шаблону 

ділового листа 

та супровідних 

документів, 

використовує 

позамовні мов- 

леннєві засоби, 

однак наявні 

поодинокі 

помилки 

Студент чітко 

дотримується 

шаблону 

ділового листа  

та супровідних 

документів, 

коректно 

використовує 

позамовні 

мовленнєві 

засоби 

Всього  

балів за 

критеріями 

та показни- 

ками: 

4 8 12 16 
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Отже, за виконання письмового завдання студент може отримати від 4 до 

16 балів. 

Визначаючи критерії оцінювання рівнів сформованості умінь 

монологічного презентаційного мовлення майбутніх виноробів, ми 

орієнтувалися на досліджені нами у попередніх підрозділах роботи специфічні 

характеристики цього виду професійно орієнтованої іншомовної діяльності у 

професійній комунікації виноробів, а також на результати аналізу наукових 

публікацій, що стосуються навчання монологічного мовлення загалом та 

англомовних презентацій фахівців нефілологічних спеціальностей зокрема.  

Так, вирішуючи проблему навчання іншомовної професійної презентації 

майбутніх фахівців сфери туризму, М.М. Митник перевіряла дієвість авторської 

методики за такими критеріями: лінгвістичним; інформаційним та 

мотиваційним [100, с. 16], причому перші два критерії чітко виражають 

кількісні параметри оцінювання, оскільки за першим із зазначених вище 

критеріїв оцінювалася кількість лексико-граматичних помилок, а за другим – 

кількість представлених фактів, і лише мотиваційний критерій виражає ступінь 

переконання слухачів.  

Дещо інший підхід до визначення критеріїв оцінювання умінь 

монологічного мовлення простежується у дисертаційному дослідженні  

В.С. Пащук [119, с. 14], що певним чином можна пояснити специфікою 

цільової аудиторії, для якої розроблялась дана методика. Тому критерії згадана 

вище дослідниця обрала такі: лексична насиченість, ситуативність, з’язність, 

мовна коректність, обсяг і швидкість мовлення.  

З цього приводу вважаємо за доцільне висловити нашу солідарність з  

В.С. Пащук з приводу вибору такого критерію, як лексична насиченість. Нам 

також не зовсім імпонує ігнорування цього критерію у дослідженні  

М.М. Митник, тим більше, що згідно з її мотиваційним критерієм переконати 

слухачів є неможливо без використання відповідного діапазону експресивно 

насиченої лексики та відповідних емфатичних синтаксичних структур. Тому 

акцентуємо нашу увагу на виборі критерію лексико-синтаксичної насиченості 
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та адекватності для вирішення завдань нашого дослідження. Саме активність на 

нашу думку, відповідатиме за обсяг мовлення, який також може 

регламентуватися функціональною адекватністю мовних і мовленнєвих 

позамовних засобів (під останнім розуміємо презентацію з усім діапазоном 

мультимедійних засобів – графіки, звуку, відео, анімації тощо як супроводу 

монологічного мовлення). Така адекватність, з іншого боку, охоплює 

ситуативну адекватність, тобто відповідність змісту монологу певному 

комунікативному завданню чи наміру.  

Водночас погоджуємося з В.С. Пащук стосовно необхідності врахування 

в ході оцінювання таких критеріїв, як зв’язність та мовна коректність, тим 

більше, що на їх доцільності наголошують й інші науковці ([126, с. 13]): 

мовний, технічний, мовленнєвий, презентаційний; [109, с. 15]: відповідність 

висловлювання комунікативному наміру, професійна відповідність, логічна 

зв’язність, інформативність, відносна мовна правильність, плавність та обсяг 

висловлювання; [123, с. 14]: логіко-композиційна оформленість, відповідність 

висловлювання комунікативному наміру, змістовна цілісність та ін.).  

Таким чином, критеріями оцінювання рівнів сформованості умінь 

ведення монологу-презентації майбутніх виноробів нами обрано такі:  

1) лексико-синтаксична насиченість та адекватність; 2) функціональна 

адекватність мовних, мовленнєвих і позамовних засобів; 3) логіко-

інформаційна зв’язність; 4) мовна коректність; 5) ступінь переконання і 

зацікавленості слухачів. Останній критерій має вагоме значення з огляду на 

специфіку монологу-презентації виноробної продукції, успіх якої визначатиме 

подальший успіх професійної діяльності майбутніх виноробів.  

Як і в оцінюванні рівнів сформованості умінь ведення ділового 

листування, готуючи, виголошуючи монолог-презентацію англійською мовою, 

студент може максимально отримати 20 балів за згаданими вище критеріями. 

Дескриптори показників і відповідних їм рівнів подані в табл. 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Дескриптори рівнів сформованості умінь  

монологічного презентаційного мовлення майбутніх виноробів 

Критерій 

Показники 

Рівень А1 

1 бал 

Рівень А2 

2 бали 

Рівень В1 

3 бали 

Рівень В2 

4 бали 

Лексико-

синтаксична 

насиченість 

та 

адекватність 

Презентація 

позбавлена 

професійних 

термінів; 

лексичний обсяг 

обмежений; 

зміст тексту 

монологу 

викладений без 

використання 

синтаксичних 

засобів 

зв’язності 

мовлення  

Студент вико- 

ристовує не- 

значну кількість 

професійних 

термінів; текст 

монологу міс- 

тить обмежений 

обсяг лексики з 

незначним вжи- 

ванням експре- 

сивно забар- 

влених лексич- 

них одиниць; 

містяться 

поодинокі 

синтаксичні 

структури із 

експресивним 

забарвленням 

Студент вико- 

ристовує 

достатній 

діапазон лексич- 

них одиниць і 

професійних 

термінів, біль- 

шість з яких є 

експресивно за- 

барвлені та кон- 

текстно доречні; 

використовує 

достатню кіль- 

кість синтаксич- 

них структур 

переконливого 

характеру (рито- 

ричні запитання, 

емфатичні 

структури тощо) 

Студент вико- 

ристовує широ- 

кий діапазон 

лексичних оди- 

ниць і професій- 

них термінів, 

більшість з яких 

є експресивно 

забарвлені та 

контекстно до- 

речні; коректно 

використовує 

велику кількість 

синтаксичних 

структур пере- 

конливого ха- 

рактеру (рито- 

ричні запитання, 

емфатичні 

структури тощо) 

Функціо- 

нальну 

адекватність 

мовних, 

мовленнєвих 

і позамовних 

засобів 

Студент вико- 

ристовує лек- 

сичні одиниці 

обмеженого 

діапазону, а 

також із частою 

семантичною 

невідповідністю 

контексту; вик- 

лад інформації 

частково 

відповідає 

Виклад інфор- 

мації загалом 

відповідає кому- 

нікативному на- 

міру, однак для 

цього викорис- 

товують мов- 

ні й мовленнєві 

засоби, що не 

відповідають 

або відпові- 

дають частково  

Виклад інфор- 

мації відповідає 

повністю кому- 

нікативному на- 

міру; мовні, мов- 

леннєві та поза- 

мовні засоби 

функціонально 

адекватні, однак 

спостерігаються 

певні огріхи у їх 

вживанні 

Виклад інфор- 

мації відповідає 

повністю 

комунікативном

у наміру; мовні, 

мовленнєві та 

позамовні засо- 

би функціональ- 

но адекватні й 

вживаються 

коректно 
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Продовження табл. 3.2 

Критерій 

Показники 

Рівень А1 

1 бал 

Рівень А2 

2 бали 

Рівень В1 

3 бали 

Рівень В2 

4 бали 

Функціо- 

нальну 

адекватність 

мовних, 

мовленнєвих 

і позамовних 

засобів 

комунікативно- 

го наміру; моно- 

лог-презентація 

позбавлен 

екстралінгвістич

них засобів, що 

підсилюють 

презентаційний 

ефект або вико- 

ристані недореч- 

но 

даному змісту; 

позамовні 

засоби 

поодинокі, 

помічаються 

часті неточності 

у їх вживанні 

  

Логіко-

інформацій- 

на зв’язність 

Студент пору- 

шує логіко-

композиційне 

оформлення 

презентації; 

порушена логіка 

між фрагмента- 

ми/ слайдами 

презентації 

Зв’язність між 

фрагментами/ 

слайдами пре- 

зентації про- 

слідковується, 

однак її сприй- 

няття утрудню- 

ється відсут- 

ністю засобів 

логіко-

композиційного 

структурування 

презентаційного 

тексту 

Спостерігається 

чітка й логічна 

зв’язність між 

фрагментами/ 

слайдами 

презентації 

однак помітні 

певні недореч- 

ності 

Зв’язність між 

фрагментами/ 

слайдами 

презентації 

видима й чітка, 

наявні коректно 

використані 

засоби логіко- 

композиційного 

структурування 

презентаційного 

тексту 

Мовна 

коректність 

Студент часто 

допускає грама- 

тичні, лексичні, 

орфографічні та 

фонетичні по- 

милки; інтона- 

ційно некорект- 

но оформлює 

усний виклад 

монологу-

презентації 

Зустрічаються 

незначні помил- 

ки у вживанні 

граматичних 

явищ, поодинокі 

лексичні помил- 

ки, хоч загалом 

орфографічне й 

фонетичне 

оформлення 

коректне 

Загалом мова 

монологу-

презентації 

коректна з 

поодинокими 

неточностями, 

інтонаційними 

огріхами 

Мова тексту мо- 

нологу-презен- 

тації граматич- 

но, лексично та 

орфографічно 

коректна; усний 

виклад презен- 

тації оформле- 

ний інтонаційно 

коректно 
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Продовження табл. 3.2 

Критерій 

Показники 

Рівень А1 

1 бал 

Рівень А2 

2 бали 

Рівень В1 

3 бали 

Рівень В2 

4 бали 

Ступінь 

переконання 

і зацікавле- 

ності 

слухачів 

Студент не 

використовує 

засобів і 

прийомів 

підтримання 

уваги слухача 

або 

використовує їх 

невдало; 

презентація 

позбавлена 

аргументацій 

цих елементів 

Студент 

використовує 

обмежений 

діапазон засобів 

і прийомів 

підтримання 

уваги слухача, 

часто 

використовує їх 

невдало; 

презентація 

містить 

аргументаційні 

елементи, однак 

використані  

з багатьма 

неточностями 

Студент загалом 

використовує 

значний 

діапазон засобів 

і прийомів 

підтримання 

уваги слухача, 

однак допускає 

певні 

недоречності; 

презентація 

містить 

аргументаційні 

елементи, однак 

використані з 

поодинокими 

неточностями 

Студент 

коректно 

використовує 

широкий 

діапазон засобів 

і прийомів 

підтримання 

уваги слухача; 

презентація 

містить значну 

кількість 

аргументаційни

х елементів, які 

використані 

коректно 

Всього  

балів за 

критеріями 

та 

показниками 

5 10 15 20 

 

Отже, за виконання письмового завдання написання ділового листа та 

підготовку й виголошення монологу-презентації студент може максимально 

отримати 36 балів. 

Таким чином, вирішивши необхідні завдання, що стосуються етапу 

підготовки до експериментального навчання, перейдемо до розгляду 

організації, перебігу, констатування й інтерпретації результатів методичного 

експерименту.  
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3.2.  Організація, хід, аналіз та інтерпретація експериментального 

навчання 

 

Для дослідження ефективності розробленої й описаної у попередніх 

підрозділах методики навчання професійно орієнтованого спілкування 

англійською мовою майбутніх виноробів нами було підготовлено, організовано 

й проведено експериментальне навчання в межах вимог, що висуваються в 

науковій літературі до методичного експерименту [161; 162]. У цьому контексті 

слід зазначити, що під методичним експериментом розуміємо організовану 

спільну діяльність студентів – майбутніх виноробів – і викладача 

(експериментатора) для вирішення визначеної методичної проблеми. Він є 

обмеженим у часі, здійснюється за спеціально розробленим планом і 

програмою, що визначають його організаційну структуру, а також спрямовані 

на підтвердження чи спростування сформульованих гіпотез. Окрім цього, 

методичний експеримент характеризується можливістю ізольованого 

врахування методичного впливу досліджуваного фактора, а також вимірювання 

перед експериментального та після експериментального рівня сформованості 

відповідних для дослідження знань і вмінь за критеріями, що співвідносяться з 

метою експерименту [38, с. 39-40].  

На основі класифікації П.Б. Гурвича [38, с. 26-36] проведений 

експеримент характеризуємо як: навчальний, оскільки здійснювався з метою 

навчання умінь професійно орієнтованого спілкування студентів; природний, 

що передбачало його проведення у звичних умовах для студентів у ході їхньої 

аудиторної та домашньої роботи; крім того, учасниками експерименту були 

студенти навчальних груп без спеціального відбору; відкритий, тобто такий, що 

міг зазнавати відповідних коригувань у процесі його здійснення; вертикально-

горизонтальний (вертикальність експерименту пояснюється умовою порівняння 

рівня сформованості умінь професійного спілкування англійською мовою 

майбутніх виноробів до та після експериментального навчання, а 
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горизонтальність забезпечується спрямованістю на визначення вищого рівня 

(оптимального) сформованості зазначених вище вмінь).  

Отже, для здійснення методичного експерименту нами було обрано мету: 

перевірити сформульовані гіпотези дослідження за допомогою проведення 

експериментального навчання за розробленою авторською методикою зі 

студентами експериментальних пар груп – Е1 та Е3. Е2 та Е4 – і зіставлення 

його результатів з метою визначення найбільш оптимального варіанту 

методики у ході навчання студентів у процесі вивчення ними дисципліни 

«Іноземна мова».  

Для досягнення мети нами було поставлено низку завдань:  

1)  сформувати експериментальні групи; 

2)  визначити зміст експериментального навчання та підготувати усі 

необхідні навчально-методичні матеріали; 

3)  здійснити дослідження впливу розробленої методики на процес 

формування умінь професійно орієнтованого спілкування англійською мовою 

майбутніх виноробів і провести методичний експеримент; 

4)  перевірити достовірність отриманих даних методами математичної 

статистики; 

5)  здійснити аналіз та інтерпретацію результатів експерименту і 

підготувати методичні рекомендації щодо впровадження розробленої методики 

з урахуванням коригувань, зроблених у ході експерименту.  

Таким чином, методичний експеримент здійснювався у п’ять етапів 

(табл. 3.3).  

На першому етапі прийнято рішення проведення експериментального 

навчання зі студентами другого курсу Одеської національної академії харчових 

технологій (ОНАХТ), що мають спеціалізацію «Виноробні технології». 

Студенти згаданого вищого навчального закладу сформували чотири 

експериментальні групи (по дві на кожен навчальний рік). Експериментатором 

був автор дисертації.  
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Таблиця 3.3 

Структура методичного експерименту 

Етап 
Час 

проведення 
Учасники 

Кількість годин 

аудитор. 
самост. 

робота 
всього 

Констатувальний 

(передекспери-

ментальний) зріз 

Травень 

2012 

154 

студенти 

ВНЗ, що 

взяли 

участь в 

експ. 

1 год. + 

20 хв.  

(на 

одного 

студента) 

3 год. 4 год. +  

20 хв.  

(на одного 

студента) 

Експериментальне 

навчання 

1 вересня 

2013 –  

30 червня 

2014  

Е1 (13 

студентів) 

та Е3 (11 

студентів) 

18 год. 

(ІІІ 

семестр) 

+ 18 год. 

(IV 

семестр) 

30 год. 

(ІІІ 

семестр) 

+ 30 год. 

(IV 

семестр) 

48 год.  

(ІІІ 

семестр) + 

48 год.  

(IV 

семестр) 

1 вересня 

2014 –  

30 червня 

2015  

Е2 (9 

студентів) 

та Е4 (13 

студентів) 

18 год. 

(ІІІ 

семестр) 

+ 18 год. 

(IV 

семестр) 

30 год. 

(ІІІ 

семестр) 

+ 30 год. 

(IV 

семестр) 

48 год.  

(ІІІ 

семестр) + 

48 год.  

(IV 

семестр) 

Післяесперимен-

тальний зріз  

16 червня 

2014 року 

Е1 та Е3 1 год. + 

20 хв. (на 

одного 

студента) 

3 год. 4 год. +  

20 хв. (на 

одного 

студента) 

17 червня 

2015 року 

Е2 та Е4 1 год. + 

20 хв. (на 

одного 

студента) 

3 год. 4 год. +  

20 хв. (на 

одного 

студента) 
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Водночас було сформульовано 2 гіпотези експерименту: перша гіпотеза 

полягає в припущенні, що навчання професійно орієнтованого англомовного 

спілкування майбутніх виноробів буде більш ефективним, якщо 

проводитиметься за розробленою авторською методикою згідно розробленої 

моделі навчального процесу на основі контекстно-інтегрованого підходу та з 

використанням мотиваційних симулятивних елементів у ході виконання 

студентами творчих завдань. Під симулятивними елементами маємо на увазі 

створення квазіпрофесійних проблемних комунікативних ситуацій і 

моделювання майбутнього професійного середовища, в якому 

здійснюватиметься комунікативна взаємодія студентів з уявними діловими 

партнерами чи фахівцями у галузі виноробства.  

Друга гіпотеза полягає в тому, що згадане навчання буде більш 

ефективним, якщо проводитиметься за розробленою методикою, однак без 

використання мотиваційних симулятивних елементів.  

У контексті здійснюваного дослідження вважаємо за доцільне зазначити, 

що наше формулювання експериментальних гіпотез базується на розумінні 

самого процесу виникнення гіпотез, яке пропонується М.В. Ляховицьким, який 

вважає, що гіпотеза виникає в результаті аналізу невідповідностей між 

існуючими поняттями і новими гіпотетичними ідеями і можливостями їх 

реалізації та досягнення вищого навчального ефекту [88, с. 47].  

На другому етапі проведення методичного експерименту нами було 

визначено його умови. Відповідно, неварійованими умовами навчання були:  

 кількість та склад експериментальних груп (статистично однакові за 

кількістю учасників та рівнем сформованості умінь професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою); 

 кількість аудиторних годин та навчального часу для самостійної 

роботи;  

 тематика, мовний і програмний зміст; 

 зміст початкового та підсумкового зрізів для студентів усіх груп, що 

брали участь в експерименті;  
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 критерії та показники оцінювання рівнів сформованості умінь 

професійно орієнтованого спілкування англійською мовою у 

студентів; 

 експериментатор. 

Варійованою умовою навчання нами визначено авторську методику 

навчання професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів в основі 

якої покладено контекстно-інтегрований підхід з використанням чи без 

мотиваційних симулятивних елементів.  

Успішне проходження другого етапу навчання передбачало також 

підготовку необхідних навчально-методичних матеріалів. З цією метою нами 

було розроблено модель навчального процесу та реалізовано її основу у системі 

вправ, яка в результаті знайшла своє відображення в укладеному нами 

навчально-методичному посібнику «Англійська мова для виноробів». Окрім 

цього, для переходу до наступного етапу експерименту нами було розроблено 

матеріали для проведення констатувального зрізу та після експериментального 

зрізу.  

Третій етап – етап реалізації експерименту – зумовив проведення 

констатувального зрізу, експериментальне навчання та після 

експериментальний зріз.  

У травні 2012 року нами було проведено констатувальний зріз з метою 

визначення рівня сформованості у студентів другого курсу англомовної 

компетентності у професійно орієнтованому спілкуванні. Зрізом охоплено 

154 студенти ОНАХТ, Херсонського державного університету, Національного 

університету харчових технологій. Зріз передбачав виконання студентами двох 

завдань творчого характеру: 1) перше мало на меті перевірку рівня 

сформованості умінь ділового писемного мовлення і полягало у написанні 

студентами ділового листа до бізнес-партнера відповідно до умов заданої 

комунікативної ситуації; 2) друге завдання націлене на визначення рівня 

сформованості умінь усного монологічного презентаційного мовлення і 

передбачало написання студентами тексту з наступним виголошенням 
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монологу у формі презентації виноробної продукції у супроводі 

мультимедійних засобів (презентації Powerpoint, відео, аудіо тощо).  

На виконання першого завдання відводилася 1 година аудиторного часу, а 

підготовка другого завдання здійснювалася в межах трьох годин самостійної 

домашньої роботи та 20 хв. аудиторного часу для усного презентування 

підготовленого монологу.  

Оцінювання виконання студентами зазначених вище завдань 

здійснювалося у відповідності з визначеними критеріями та показниками, 

обґрунтованими й описаними у підрозділі 3.1 дисертації; лише нагадаємо, що 

максимально кожен студент міг набрати 36 балів за виконання завдань.  

Наведемо приклад завдань констатувального (передекспериментального) 

зрізу.  

Task 1. You are a prosperous winemaker, the owner of a winery producing an 

expensive wine Sauvignon Blanc. You are planning to expand the scope of wholesale 

and retail sales of your wine. There is a good outlet in your area who is interested in 

selling your wine. Write a letter to the outlet manager discussing the possibility of 

future cooperation, price making policy that will be interested in the contract to be 

signed later. 

Task 2. Look at the photos of wine products and basic information of their 

origin and development. Make up a presentation script and Powerpoint slides to 

promote the given products.  

Результати констатувального експерименту виявили, що більше 50 % 

студентів (приблизно 53 %) володіють уміннями професійно орієнтованого 

англомовного спілкування на рівні А1 (81 зі 154 охоплених зрізом студентів 

другого курсу зазначених вище вузів), близько 37 % студентів 

продемонстрували рівень А2 (57 студентів із 154 учасників), і лише 10 % 

досягли рівня В1 (10 студентів). Нами виявлено також, що жоден зі студентів 

не досяг рівня В2, як того вимагають нормативні документи МОН України.  

В інтерпретації діагностичних результатів ефективності педагогічних 

процесів і явищ В.П. Беспалько пропонує підраховувати коефіцієнт навченості 
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[14, с. 56], який ми визначимо за згаданими вище критеріями. Відповідно, за 

формулою В.П. Беспалька за задовільний коефіцієнт навченості береться число 

0,7: якщо взяти максимальну кількість балів, які студент може набрати за 1 

(100 %), то мінімальна межа коефіцієнта навченості дорівнюватиме 0,7 (70 %); 

тобто у нашому випадку цей коефіцієнт дорівнюватиме 25, 2 балам. 

Результати констатувального етапу експерименту, таким чином, виявили, 

що абсолютна більшість студентів продемонстрували коефіцієнт навченості з 

показником менше 0,7 (навіть ті студенти, що досягли рівня В1, набрали менше 

25,2 балів, що становить менше нижньої межі, яка б свідчила про задовільний 

стан навчального процесу). 

Слід відзначити, що найбільше труднощів у виконанні завдань викликала 

необхідність вживання спеціалізованих термінів та експресивно маркованих 

лексичних одиниць у ході підготовки тексту монологу-презентації. Хоч 

більшість виступів-презентацій загалом містили інформацію у відповідності з 

комунікативним наміром, а також цікаву інформацію, знайдену в мережі 

Інтернет, однак логіко-композиційне оформлення та виклад цієї інформації був 

порушений; студенти практично не використовували прийомів утримання 

уваги слухачів як на мовному і мовленнєвому рівнях, так і на позамовному 

(екстралінгвістичному). Досить часто презентації-монологи не мали висновків, 

ключової інформації, яка повинна залишатися в образній пам’яті слухачів, і яка 

повинна бути мотивом для вияву зацікавленості у презентованій виноробній 

продукції. Окрім цього, інтонаційне оформлення викладу тексту презентацій 

було незадовільним, якість психологічного впливу була низькою. Студенти 

досить часто робили помилки у вживанні професійних термінів, оформлювали 

їх фонетично невідповідно.  

Написання ділового листа викликало відносно менше труднощів, однак 

вважаємо за доцільне наголосити, що студенти не продемонстрували вмінь 

оформлення листа відповідно до його типу і, отже, шаблону, використовували 

лексичні одиниці, які не є характерні для стилю ділового листування, не могли 

використати специфічні професійні терміни у відповідному мовленнєвому 

контексті.  
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Отже, констатувальний етап дослідження та його результати дали 

підстави для проведення формувального етапу та продовження реалізації 

третього етапу методичного експерименту з метою перевірки ефективності та 

дієвості розробленої методики навчання майбутніх виноробів професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою. 

Експериментальне навчання тривало упродовж двох років (вересень 2013 

– травень 2015) і проводилося зі студентами другого курсу (двох років 

навчання) ОНАХТ. Під час нього навчальний процес будувався відповідно до 

розробленої моделі, ключовим компонентом реалізації якої була система вправ, 

що охоплювала дві підсистеми як складових двох моделей нижчого порядку у 

структурі загальної.  

З метою перевірки сформульованих у дослідженні гіпотез пара 

експериментальних груп Е1 та Е3 навчалася за розробленою авторською 

методикою у першій модифікації (тобто з використанням мотиваційних 

симулятивних елементів), а інша пара груп – Е3 та Е4 – навчалася за другим 

варіантом методики, тобто без використання мотиваційних симулятивних 

елементів.  

Наведемо приклади завдань відповідно до специфіки навчання за 

варіантом методики без використання мотиваційних симулятивних елементів.  

Task 1. Read the sample of the winemaking contract. Write a business letter to 

your business partner discussing the items of a contract.  

Task 2. Read the presentation script fragment summaries and then compose the 

script for the slides. Use the Internet information about Monkey Bay winery to help 

you.  

Ці ж завдання мали інші інструкції для виконання студентами, що 

навчалися за першим варіантом розробленої нами методики (тобто з 

використанням мотиваційних симулятивних елементів): 

Task 1. Your winery has produced a lot of wine this year. To make a good 

profit you need to make several contracts with possible retailers of your wine. Read 

the sample of a winemaking contract. Write a business letter to your possible 
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business partner discussing the items of a contract. Make sure the deal is done as a 

result of your correspondence.  

Task 2. You are the owner of Monkey Bay Winery. You’ve recently noticed 

that your business has been suffering some minor hardships. Thus, there is a very 

urgent need to promote the company and the wine it makes and sells. Read the 

presentation fragment summaries and then compose the script for the slides. Use the 

Internet information about Monkey Bay Winery to help you.  

По завершенні експериментального навчання студентам усіх груп було 

запропоновано виконати завдання після експериментального зрізу, зміст і 

процедура проведення якого укладені за аналогією до констатувального зрізу. 

Матеріали після експериментального зрізу були однаковими для студентів усіх 

експериментальних груп.  

Результати оцінювання виконання студентами завдань після 

експериментального зрізу виявили значний приріст показника коефіцієнта 

навченості за В.П. Беспальком (табл. 3.4 та 3.5) у студентів усіх 

експериментальних груп. Із таблиці зрозуміло, що приріст відбувся за всіма 

критеріями оцінювання.  

Таблиця 3.4 

Середнє значення показників рівнів сформованості умінь  

ділового писемного мовлення майбутніх виноробів  

(післяекспериментальний зріз) 

Група 
Критерій 

1 

Критерій 

2 

Критерій 

3 

Критерій 

4 

Середній 

бал 

Середній 

коефіцієнт 

навченості 

Е1 3,4 3,2 3,4 3,4 13,3 0,83 

Е2 3,1 3,2 3,2 3,2 12,7 0,79 

Е3 3,3 3,3 3,4 3,4 13,2 0,82 

Е4 3,2 3,1 3,1 3,1 12,6 0,79 

Макси-

мальний 

бал 

4 4 4 4 16 1 



175 

 

Таблиця 3.5 

Середнє значення показників рівнів сформованості умінь  

презентаційного монологічного мовлення майбутніх виноробів  

(після експериментальний зріз) 

Група 
Критерій 

1 

Критерій 

2 

Критерій 

3 

Критерій 

4 

Критерій 

5 

Середній 

бал 

Середній 

коефіцієнт 

навченості 

Е1 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 16,4 0,82 

Е2 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 15,8 0,79 

Е3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 16,5 0,82 

Е4 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 15,9 0,79 

Макси-

маль- 

ний 

бал 

4 4 4 4 4 20 1 

 

Аналіз результатів після експериментального зрізу продемонстрував 

значний приріст показника коефіцієнту навченості (у порівнянні з даними 

констатувального зрізу), однак у студентів груп Е1 та Е3, що становили пару 

груп, яка вчилася за першим варіантом методики, цей приріст виявився вищий 

за всіма оцінюваними критеріями (див. табл. 3.4, 3.5).  

Сказане вище свідчить про підтвердження сформульованої першої 

гіпотези дослідження і, відповідно, спростування другої гіпотези. Таким чином, 

використання мотиваційних симулятивних елементів у ході навчання за 

розробленою нами методикою підвищує її ефективність.  

З метою визначення ефективності експериментального навчання та 

розробленої нами методики вважаємо за необхідне звернутися до кількісного 

підходу й використання методів математичної статистики, що дасть змогу 

об’єктивно підійти до процедури оцінювання дієвості нашої методики. Для 

цього використаємо критерій  * – кутового перетворення Фішера.  

Сформулюємо статистичні гіпотези Н0 та Н1 для результатів 

експериментального навчання. «Ефектом» вважатимемо досягнення 
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студентами показника 0,7 для коефіцієнта навченості, а «відсутність ефекту» – 

відповідно менший показник (тобто менше 0,7). Оскільки у ході 

експериментального навчання за його результатами усі студенти досягли 

показник 0,7, то «ефектом» будемо вважати показник 0,75, а «відсутність 

ефекту» – нижче цього показника. Відповідно, визначимо, у якому 

співвідношенні різняться частки студентів, що досягли показника 0,75 

коефіцієнта навченості в усіх експериментальних групах, і сформулюємо 

статистичні гіпотези: 

Н0: Частка студентів, які перетнули межу показника 0,75 коефіцієнта 

навченості в експериментальних групах більша, ніж частка тих осіб, що його не 

досягнули.  

Н1: Частка студентів, які не досягли межі показника 0,75 коефіцієнта 

навченості в експериментальних групах більша, ніж тих, хто його досягли.  

Таким чином, якщо емпіричне значення  знаходитиметься в зоні 

значущості, то підтверджується гіпотеза Н0; якщо ж воно буде в зоні 

незначущості, то підтверджується гіпотеза Н1.  

За результатами підрахунків виявилося, що серед 46 студентів 38 осіб, що 

становить 83 % від загальної кількості студентів, досягли 0, 75 коефіцієнта 

навченості (з показником * 2,28), і 8 студентів (17 %) його не досягли  

(з показником * 0,82).  

Здійснивши необхідні статистичні підрахунки за допомогою формул 

 

 =2 , 

 

де Р – процентна частка, виражена в долях одиниці та  

 

емп = ( ) , 

 

де 1 – кут, що відповідає більшій процентній частці;  

2 – кут, що відповідає меншій процентній частці;  

n
1
 – кількість спостережень у вибірці 1;  
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n
2
 – кількість спостережень у вибірці 2.  

У ході підрахунків ми отримали показник *емп = 2,87. Розмістивши його 

на осі значущості (рис. 3.1), ми побачили, що результат перебуває в зоні 

значущості, а отже, це свідчить про підтвердження статистичної гіпотези Н0 та 

заперечення гіпотези Н1. Такі результати підрахунків свідчать про ефективність 

розробленої нами методики, оскільки кількість студентів, що досягли достатньо 

високого показника коефіцієнта навченості (0,75 і більше) значно перевищує 

кількість тих осіб, які цього показника не досягли.  

 

 

 

 

 

 

 емп = 2,87. 

 

Рисунок 3.1. Вісь значущості 

 

3.3.  Методичні рекомендації щодо впровадження методики навчання 

професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх виноробів 

 

Хід експериментального навчання за розробленою й описаною у 

попередніх розділах дисертації авторською методикою, а також аналіз 

методичної літератури дали змогу сформулювати методичні рекомендації щодо 

ефективнішої реалізації методики навчання майбутніх виноробів професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою. 

У процесі методичного експерименту, зокрема перед експериментального 

зрізу з’ясовано, що найбільш проблемним аспектом у реалізації методики було 

формування умінь створення й виголошення монологу-презентації виноробної 

Зона  

незначущості 
Зона  

невизначеності 

Зона  

значущості 

1,64 2,31 
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продукції, тому основну увагу у цьому підрозділі зосередимо на рекомендаціях 

щодо реалізації моделі навчання професійно орієнтованого монологу-

презентації англійською мовою.  

Отже, четвертий семестр (саме тоді пропонуємо впроваджувати другу 

підсистему вправ з метою формування вмінь монологічного презентаційного 

мовлення, зважаючи також на той факт, що навчання за розробленою нами 

методикою розпочинається із третього семестру навчання студентів у вищому 

навчальному закладі) слід розпочати із вправ і завдань, що передбачені 

моделлю і системою вправ, однак рекомендуємо як прийом активізації 

необхідних знань, навичок і вмінь запропонувати завдання пошуково-творчого 

характеру, яке полягає у тому, що для запропонованої викладачем 

мультимедійної презентації певної виноробної продукції чи підприємства, що її 

виготовляє, студенти готують коментар до слайдів із мінімальним текстом у 2-3 

речення, зміст яких вони повинні скласти самостійно на основі знайденої в 

Інтернеті інформації. Наступним кроком є розширення цих речень за 

допомогою засобів експресивності мовлення. Цей методичний прийом дасть 

змогу сформувати й розвивати уміння переконання слухача й збудження у 

нього зацікавленості у презентованій продукції.  

Одночасно із процесом створення презентаційного тексту доцільно 

пропонувати завдання, що мають на меті формування умінь усного 

презентування змісту монологу з дотриманням фонетичних, зокрема 

інтонаційних прийомів і правил.  

Як вже було зазначено у другому розділі дисертації, навчання майбутніх 

виноробів монологу-презентації англійською мовою передбачає сформованість 

низки часткових умінь, серед яких важливу (однак не провідну) роль займають 

уміння використання мовленнєвих формул ділового спілкування власне у 

презентаційних ситуаціях. Ми не пропонували у системі вправ і завдань 

окремих вправ, що мають на меті формування таких умінь, однак рекомендуємо 

при потребі активізувати знання студентами таких мовленнєвих формул, 

пропонуючи диференційовано вправи типу:  
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 Match the following phrases with those of the synonymic meaning: 

1. The subject matter of my presentation is…. 

2. My presentation will be in …parts. 

3. Do interrupt me in case you want to clarify something. 

4. For a start, I’ll …. . 

5. At this very point we’ll move on to … . 

6. To conclude, … . 

a. I’m going to split my talk into…. . 

b. I’d like to begin with …. .  

c. Let me now shift on to … . 

d. I’m going to dwell on … . 

e. Right then, let’s sum up… . 

f. I’d be glad to answer all your questions. 

Окрему увагу слід приділити вправам, спрямованим на формування й 

розвиток умінь орієнтації у виборі ситуативно, стилістично й семантично 

адекватних мовних одиниць відповідно до мовленнєвого реєстру та 

ситуативного контексту. Досить дієвими у цьому аспекті є вправи, які 

вимагають від студента знання, що допоможуть йому ранжувати певні 

мовленнєві зразки відповідно до типів реєстру (наприклад: Decide whether the 

following phrases are formal or informal.), здійснювати заміну одного типу 

реєстру іншим, адекватним ситуації (наприклад: Substitute the underlined 

informal phrases in the given presentation with their formal equivalents.), 

ідентифікувати мовленнєві зразки відповідного реєстру тощо, а також вміння 

використовувати ці зразки у власних презентаціях.  

Варто також наголосити на важливості умінь структурування й відбору 

мовленнєвих формул відповідно до етапів презентації, формування й розвиток 

яких забезпечується вправами на ідентифікацію, ранжування, заміну, 

трансформацію відповідних мовних і мовленнєвих засобів.  

Не можемо оминути увагою вправи другого етапу у розробленій нами 

моделі навчання, спрямовані на засвоєння студентами лексично-граматичного 
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змісту презентаційного тексту, який не завжди передбачає володіння 

професійно орієнтованим мовним матеріалом, навпаки – швидше 

сформованість умінь і навичок використання лексичних і граматичних одиниць 

загального пласту англійської мови тут відіграє ключову роль. Для цього 

доцільно запропонувати студентам вправи на: 1) заповнення пропусків з 

множинним вибором; 2) трансформацію чи зміну структури речення відповідно 

до поданого зразка; 3) підстановку з метою побудови речення шляхом вибору 

слів із запропонованих колонок; 4) доповнення речень на основі прочитаного/ 

почутого тощо. Наведемо приклади таких вправ.  

 Complete the sentences with the words from the box.  

Today I’m going to be ….  

 

 

1. … you about the winery which is the leader on the local winemaking 

market.  

2. …. to you about Sauvignon Blanc.  

3. … you how to deal with grapevine diseases.  

4. … a look at the process of fermentation development and how it influences 

the quality of wine. 

5. … on the results of the wine market study we have carried out in Chile.  

Іншими вправами, які слугуватимуть завданню сформувати відповідні 

мовні навички на цьому етапі навчального процесу (стереотипізовано-

ситуаційному), є такі: 

 Cross out the verbs (nouns, adjectives, adverbs) which do not fit in the 

following presentation extracts.  

 Complete the following presentation extracts with the words that best 

suit the context.  

 Work in pairs. Choose any wine type from the photographs below and 

describe it to your partner so that he/ she could guess what type of wine 

you have described. Do not mention the name of the wine type.  

talking, taking, telling, showing, reporting 
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У процесі реалізації третього етапу методики згідно розробленої нами 

моделі доцільно зауважити, що нерідко студенти не вміють використовувати 

графічні, динамічні, анімаційні можливості мультимедійної презентації для 

досягнення комунікативної мети й реалізації відповідного комунікативного 

наміру. Для цього на початку цього етапу доцільно запропонувати студентам 

вправи типу:  

 Match the pictures with the correct words: pie chart, bar chart, flow 

chart, map, graph, diagram, table, line graph, organigram.  

 Mark each verb and noun from the boxes with a direction arrow to show 

the tendency it describes.  

 

 

 

 

 

 

 Match the following pictures with the correct expression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A B C 

D E 

To increase, to decrease, to decline, to rise, to improve, 

to level out, to drop, to fall, to grow, to fluctuate, to 

remain steady, to go up, to reach a peak, to recover,  

to get better, to soar, to plummet, to rocket. 

A recovery, a decrease, a fall,  

a rise, an increase, a fluctuation,  

a decline, an improvement,  

a drop, a peak, a top 
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1. Fluctuated  

2. Climbed slightly 

3. Increased steadily 

4. Rose drammatically 

5. Dropped markedly 

 Read the parts of the presentation and match them with the graph that 

best describes the context.  

Активізувавши усі необхідні знання й уміння використання 

мультимедійних можливостей презентацій Powerpoint, варто перейти до 

основного блоку завдань на цьому етапі з використанням мовленнєвих 

симуляцій та рольових ігор, які у контексті нашого дослідження матимуть 

ознаки ділових рольових ігор. Тут пропонуємо ділити студентів на дві групи. 

Завданням першої є розробити й представити монолог-презентацію виноробної 

продукції свого виноробного підприємства (у супроводі мультимедійної 

презентації у Powerpoint), а друга група студентів може зіграти роль інвесторів, 

які планують вкладати свої кошти у розвиток даного виноробного 

підприємства. Відповідно, мета презентації – переконати інвесторів в 

економічній привабливості виноробної продукції та прибутковості 

інвестиційного проекту для інвесторів. По завершенні презентації кожен з 

інвесторів оцінює її ефективність залежно від ступеня переконання 

презентатором аудиторії стосовно привабливості презентованого продукту і 

всього виноробного бізнесу. Після завершення ділової рольової гри групи 

міняються ролями. «Інвесторів» варто забезпечити критеріями оцінювання 

якості презентації, які можуть бути виражені у таких запитаннях:  

1.  Чи досягнута мета презентації? 

2.  Чи була презентована інформація достатньою для розуміння мети її 

презентування та розуміння її сутності? 

3.  Чи відповідала презентація зацікавленості, інтересам слухачів? 

4.  Чи достатньо у презентації прикладів (у тому числі візуальних), фактів 

тощо? 
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5.  Чи добре презентатор володів темою і матеріалом презентації? 

6.  Чи достатньо емоційно адекватною була презентація? 

7.  Чи належним чином використані мультимедійні засоби і можливості? 

У ході реалізації останнього етапу методики варто запропонувати 

студентам відео фрагменти успішних англомовних презентацій виноробної 

продукції (які викладач зможе без труднощів відшукати й завантажити із 

Youtube), які слугуватимуть певними взірцями, на які студенти 

орієнтуватимуться у процесі створення й виголошення власних монологів.  

Таким чином, поетапна реалізація створеної нами методики навчання 

майбутніх виноробів професійно орієнтованого спілкування англійською 

мовою, відображена у розроблених моделях навчального процесу, 

спрямованого на формування вмінь ведення ділового листування та 

монологічного презентаційного мовлення, разом із запропонованими вище 

методичними рекомендаціями забезпечить сформованість зазначених вище 

вмінь на рівні В1/В2, що й передбачено відповідними нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України.  

 

Висновки до розділу ІІІ 

1.  Необхідність експериментальної перевірки розробленої авторської 

методики навчання майбутніх виноробів професійно орієнтованого спілкування 

англійською мовою зумовила вирішення проблеми розробки критеріїв і 

показників рівнів сформованості умінь ведення ділового листування та 

монологічного презентаційного мовлення у майбутніх фахівців виноробної 

галузі. У результаті відповідного наукового пошуку та вирішення завдань 

дослідження, а також враховуючи специфіку потреб письмового спілкування 

професійної іншомовної діяльності майбутніх виноробів та результатами 

аналізу публікацій науковців, до критеріїв оцінювання рівнів сформованості 

умінь ведення ділового листування віднесено: змістовність та смислова 

цілісність; структурну цілісність; мовностильову коректність; позамовну 

стандартизованість, а до критеріїв оцінювання рівнів сформованості умінь 
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монологічного презентаційного мовлення – лексико-синтаксичну насиченість 

та адекватність; функціональну адекватність мовних, мовленнєвих і 

позамовних засобів; логіко-інформаційну зв’язність; мовну коректність; ступінь 

переконання і зацікавленості слухачів. Кожен із вище згаданих критеріїв 

отримав характеристику через дескриптори з відповідними показниками.  

У дослідженні також передбачено, що за виконання завдань кожен студент 

може отримати 36 балів максимально за всіма згаданими критеріями (16 за 

виконання завдання, що виявляє рівень сформованості умінь ведення ділового 

листування англійською мовою, та 20 балів за створення тексту монологу-

презентації та його виголошення).  

2.  Визначення ефективності розробленої методики навчання професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх виноробів вимагало 

проведення експериментального навчання, що передбачало підготовку, 

організацію й проведення методичного експерименту, який схарактеризовано 

як навчальний, природний, відкритий, вертикально-горизонтальний. Мета 

методичного експерименту полягала в перевірці сформульованих гіпотез 

дослідження (перша полягала в припущенні, що навчання професійно 

орієнтованого англомовного спілкування майбутніх виноробів буде більш 

ефективним, якщо проводитиметься за розробленою авторською методикою 

згідно розробленої моделі навчального процесу на основі контекстно-

інтегрованого підходу та з використанням мотиваційних симулятивних 

елементів у ході виконання студентами творчих завдань; друга гіпотеза 

полягала в тому, що згадане навчання буде більш ефективним, якщо 

проводитиметься за розробленою методикою, однак без використання 

мотиваційних симулятивних елементів) за допомогою проведення 

експериментального навчання за розробленою авторською методикою зі 

студентами експериментальних пар груп – Е1 та Е3. Е2 та Е4 – і зіставлення 

його результатів з метою визначення найбільш оптимального варіанту 

методики у ході навчання студентів у процесі вивчення ними дисципліни 

«Іноземна мова». 
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3.  У ході методичного експерименту та аналізу й інтерпретації його 

результатів підтвердилася перша гіпотеза, що дало підстави зробити висновок 

про більшу ефективність розробленої нами методики у першому варіанті, тобто 

використання мотиваційних симулятивних елементів у ході навчання підвищує 

ефективність розробленої авторської методики. Використання методів 

математичної статистики довело валідність та надійність отриманих 

експериментальних даних. 

4.  Результати експериментального навчання, а також аналіз методичної 

літератури дали змогу сформулювати методичні рекомендації щодо 

ефективнішої реалізації методики навчання майбутніх виноробів професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1.  Аналіз сучасного стану іншомовної підготовки майбутніх виноробів у 

педагогічній теорії і практиці дав підстави зробити висновок про відсутність 

належного обґрунтування методологічних основ формування вмінь 

професійного спілкування англійською мовою майбутніх виноробів, а також 

про відсутність відповідного навчально-методичного забезпечення цього 

процесу. Результати дослідження дали підстави висловити необхідність 

розробки відповідної методики формування іншомовної комунікативної 

компетентності у професійному мовленні майбутніх виноробів. 

2.  Вивчення особливостей професійного іншомовного спілкування 

майбутніх виноробів дало змогу охарактеризувати його як таке, що має 

формальний діловий характер і проявляється у веденні ділового листування та 

монологу-презентації англійською мовою фахівцями виноробної сфери. 

Характеристика ситуацій професійного спілкування майбутніх виноробів 

базувалася на аналізі етапів обробки вхідної та вихідної іншомовної інформації 

і способів її використання майбутнім виноробом, що зумовила висновок про 

комплексність цієї інформації. На основі розглянутих прикладів опрацювання 

інформації, винороб отримує або відправляє у письмовій формі, а також 

продукує у формі монологу-презентації інформацію виключно професійну: 

виробничу, технологічну, комерційну, правову, використовуючи при цьому 

англійську мову. Аналіз форми і змісту такої інформації дає підстави 

стверджувати, що її зміст – професійний, який вимагає цілком визначеної 

форми свого вираження, а форма, підкоряючись своєму змісту, має свої 

специфічні риси, тимчасові кордони, свій напрямок розвитку, – англомовна, 

однак вона не може бути описана як загальна категорія «англійська мова». 

Розглянута у дослідженні професійна англійська мова виноробів – лише одна з 

ланок загальної системи професійної мовної освіти, оскільки інформація, 

представлена в єдиному блоці знань, вимагає свого аналізу і декодування: при 

цьому виникає необхідність опанування способами обробки такої інформації, 
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яке повинно проходити в системі професійної англомовної освіти, яка, як 

система мовної підготовки в діалектичній єдності з професійними знаннями, 

зумовлена і залежить від тем і спрямованості спеціальних дисциплін 

професійного циклу освіти виноробів. 

3.  Охарактеризована специфіка професійної іншомовної діяльності 

майбутнього винороба зумовила визначення методики контекстно-

інтегрованого навчання письмового іншомовного діалогічного мовлення та 

монологу-презентації згаданих вище фахівців як методологічної основи 

вирішення проблеми цього дисертаційного дослідження. Вона становить 

загальнометодичну концепцію навчання в системі професійної мовної освіти, 

яка дає змогу керувати процесом навчання в руслі діалектичної єдності 

професійних і лінгвістичних знань, зберігаючи форму і зміст в єдиному блоці, 

сприяючи прогресивному розвитку системи. Її основні ознаки: знаходиться в 

сфері професійної освіти, відноситься до мовної освіти, але може бути 

застосована до будь-якої спеціальної; вирішує проблему активізації та 

інтенсифікації навчання; моделює в навчальному процесі реальну професійну 

діяльність фахівця; виконує функції керування навчальним процесом; диктує 

системі навчання об’єктивні вимоги, які виявляє в процесі моделювання реаль-

ності. 

4.  Логіка вирішення завдань дослідження зумовила вибір 

фундаментальних підходів, які визначили алгоритм і сутність методики 

навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх 

виноробів (окрім зазначеного вище загальноконцептуального підходу 

контекстно-інтегрованого навчання): комунікативного, проблемно-

ситуативного і системного. Хід обґрунтування фундаментальних підходів 

визначив необхідність дотримання відповідних дидактичних (активності, 

наочності, науковості,  свідомості) та методичних (професійно комунікативної 

значущості, ділової міжкультурної спрямованості, функціональної 

релевантності, комунікативності, ситуативності, проблемності, врахування 

спеціальності, взаємодії основних видів мовленнєвої діяльності, 
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інтерактивності, автентичності навчальних матеріалів) принципів навчання. 

Виділені підходи і принципи навчання професійного спілкування, котрі 

сприяють формуванню вторинної мовної особистості, що володіє основами 

іншомовного ділового писемного листування та продукування усного 

монологу-презентації, дали змогу конкретизувати мету навчання іншомовного 

спілкування виноробів таким чином: формування мовних навичок і 

комунікативних умінь писемного ділового листування та усного монологу-

презентації як засобу встановлення ефективного ділового контакту у сфері 

професійної іншомовної комунікації виноробів. 

5.  У ході дослідження доведено, що успіх у навчанні у значній мірі 

залежить від конкретної мети навчання, яка у контексті вирішення завдань 

дисертації передбачає дві групи вмінь: 1) вміння майбутніх виноробів 

здійснювати успішне іншомовне ділове листування; 2) вміння продукувати 

іноземною мовою монолог-презентацію власної продукції. У першому 

зазначеному випадку сутність змісту запропонованих у роботі методичних 

процедур передбачає формування таких конкретних умінь: вміння продукувати 

й адекватно інтерпретувати інформацію у процесі іншомовного ділового 

листування майбутніми виноробами; реалізування вміння аналізу і 

структурування ситуації ділового спілкування і застовування відповідних 

сигналів мовленнєвої взаємодії; вміння вступати у ділове листування; вміння 

підтримувати спілкування; вміння вирішити проблему і завершити процес 

комунікації; вміння організувати стратегічну лінію своєї мовленнєвої 

поведінки; вміння враховувати компоненти комунікативної ситуації; вміння 

прогнозувати результати свого висловлювання; вміння виражати основні 

мовленнєві функції у ході ділового листування; вміння перебудовувати свою 

комунікативну стратегію і тактику залежно від змін в умовах комунікативної 

ситуації; вміння створювати мовленнєві повідомлення ділового листування за 

заданим зразком; вміння продукувати власні мовленнєві зразки ділового 

листування у сфері виноробства. У другому випадку це завдання передбачає 

формування: вміння відбору професійно важливої інформації та її аналіз для 
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використання у презентації власної виноробної продукції; вміння продукування 

тексту монологу-презентації власної продукції; вміння успішної вербалізації 

тексту англомовного монологу-презентації власної виноробної продукції. Ці 

загальні вміння другої групи конкретизуються у змісті часткових, а саме: 

вміння чітко, логічно і послідовно формулювати свої думки; вміння коректного 

мовного оформлення свого виступу; вміння виразного викладу монологу-

презентації; вміння доречного використання невербальних засобів комунікації 

(голосу, інтонації, жестів, міміки, постави тощо); вміння налагоджувати і 

підтримувати контакт з аудиторією; вміння імпровізувати і нейтралізовувати 

психологічні бар’єри; вміння академічного мовного оформлення аналізу 

статистичних даних; вміння доречного та коректного використання засобів 

виразності мови; вміння реалізації психолого-дидактичних принципів 

мовленнєвого впливу (доступності, асоціативності, експресивності та 

інтенсивності мовлення); вміння перефразувати заданий мовний зразок, 

використовуючи мовні засоби, відомі аудиторії слухачів; вміння аргументувати 

свою точку зору; вміння використовувати функціональні мовленнєві зразки 

відповідно до частин монологу-презентації (вступу, основної частини і 

завершення); вміння підтримувати увагу аудиторії з використанням 

відповідних мовно-стилістичних прийомів. 

6.  Необхідність діагностики рівнів сформованості зазначених вище умінь 

зумовила розробку критеріїв і показників рівнів їх сформованості. Таким 

чином, до критеріїв оцінювання рівнів сформованості умінь ведення ділового 

листування віднесено: змістовність та смислова цілісність; структурну 

цілісність; мовностильову коректність; позамовну стандартизованість, а до 

критеріїв оцінювання рівнів сформованості умінь монологічного 

презентаційного мовлення віднесено: лексико-синтаксичну насиченість та 

адекватність; функціональну адекватність мовних, мовленнєвих і позамовних 

засобів; логіко-інформаційну зв’язність; мовну коректність; ступінь 

переконання і зацікавленості слухачів. Кожен із вище згаданих критеріїв 

отримав характеристику через дескриптори з відповідними показниками. За 
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виконання завдань кожен студент може отримати 36 балів максимально за 

всіма згаданими критеріями (16 за виконання завдання, що виявляє рівень 

сформованості умінь ведення ділового листування англійською мовою, та  

20 балів за створення тексту монологу-презентації та його виголошення). 

7.  Визначені у процесі дослідження методологічні передумови 

обгрунтування методики навчання іншомовного професійно орієнтованого 

спілкування майбутніх виноробів, аналіз різних методів навчання, за 

допомогою яких здійснюється цей процес, вимоги до іншомовної підготовки 

майбутніх виноробів зумовили розробку моделі навчання зазначеної категорії 

фахівців іншомовного професійно орієнтованого спілкування, яка передбачає: з 

одного боку, спеціалізоване навчання виокремлених у роботі пріоритетних 

видів мовленнєвої діяльності (ділового письмового листування англійською 

мовою та англомовного монологу-презентації), а з іншого боку, інтегроване їх 

навчання. Відповідно, така модель передбачає системне поєднання двох 

моделей нижчого порядку: моделі навчання ділового письмового листування 

англійською мовою майбутніх виноробів та моделі навчання англомовного 

монологу-презентації, які відображають два блоки складових кожної:  

1) змістовий (до якого ввійшли цілі навчання, компоненти змісту навчання, 

характерні для кожного з обраних аспектів навчання) і 2) процесуальний (етапи 

навчання, методи і засоби, діяльність викладача і студентів). 

8.  Реалізація розробленої моделі навчального процесу зумовила 

виконання студентами системи вправ і завдань, яку було створено на основі 

принципів: чіткості структури (три етапи навчання: орієнтовно-підготовчий, 

стереотипізовано-ситуаційний або репродуктивний, варіативно-ситуаційний 

або продуктивний); ситуаційності (формування вмінь базується на основі 

комунікативної ситуації), що забезпечує реалізацію комунікативного та 

ситуаційного підходів до навчання; використання автентичних матеріалів (усі 

вправи у системі розроблені на базі реальних взірців ділової переписки та 

презентаційного мовлення виноробів); професійної орієнтованості усіх вправ, 

що забезпечує реалізацію контекстно-інтегрованого підходу, який виділено в 
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якості фундаментального в нашому дослідженні; врахування сформованого 

рівня мовленнєвих умінь студентів (формування вмінь здійснюється поетапно, 

переводячи студентів від рівня А1 через А2 та В1 і до рівня В2). 

9.  На орієнтаційно-підготовчому етапі реалізації системи вправ і завдань 

системи здійснюється презентація нового мовного матеріалу і виконання вправ 

закритого типу, тобто вправ на: 1) ідентифікацію; 2) вибір певного мовного 

явища; 3) порівняння мовних явищ, досить часто з використанням рідної та 

іноземної мов; 4) зіставлення; 5) сортування; 6) групування; 7) ранжування;  

8) імітацію. Інша підгрупа вправ першого етапу навчання реалізує прийоми 

відновлення мовних явищ і передбачає виконання студентами 

некомунікативних вправ закритого типу: 1) підстановчих; 2) вправи на 

заповнення пропусків з альтернативою; 3) вправи на доповнення тексту листа 

чи презентації певними мовними одиницями (без альтернативи); 4) вправи на 

перегрупування / реконструкцію частин тексту. На стереотипізовано-

ситуаційному етапі здійснюється підготовка студентів до вирішення 

професійно орієнтованих комунікативних завдань через виконання підгрупи 

умовно-комунікативних завдань закритого і відкритого типу: 1) вправи на 

конструювання мовленнєвого матеріалу за зразком; 2) вправи на 

конструювання елементів мовленнєвого зразка; 3) вправи «ситуація – 

мовленнєвий намір»; 4) вправи на доповнення тексту листа чи презентації за 

заданим зразком. Третій етап – варіативно-ситуаційний (продуктивний) – 

передбачає виконання студентами двох підгруп природно-комунікативних 

завдань. До першої підгрупи завдань віднесено мовленнєві симуляції та 

завдання на аналіз і вибір стратегій і тактик мовленнєвої взаємодії у писемній 

діловій комунікації майбутніх виноробів та їх монологах-презентаціях 

англійською мовою. До другої підгрупи – дискусію, спрямовану на вирішення 

професійно орієнтованої проблеми з кінцевим мовленнєвим продуктом і 

навчальний проект, що передбачає групову взаємодію (2 і більше груп) з 

кінцевим мовленнєвим продуктом (серією листів чи блоком монологів-

презентацій). 
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10.  Визначення ефективності розробленої методики навчання професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою майбутніх виноробів вимагало 

проведення експериментального навчання, що передбачало підготовку, 

організацію й проведення методичного експерименту, який схарактеризовано 

як навчальний, природний, відкритий, вертикально-горизонтальний. Мета 

методичного експерименту полягала в перевірці сформульованих гіпотез 

дослідження за допомогою проведення експериментального навчання за 

розробленою авторською методикою зі студентами експериментальних пар 

груп – Е1 та Е3. Е2 та Е4 – і зіставлення його результатів з метою визначення 

найбільш оптимального варіанту методики у ході навчання студентів у процесі 

вивчення ними дисципліни «Іноземна мова». У ході методичного експерименту 

та аналізу й інтерпретації його результатів підтвердилася перша із двох гіпотез, 

що дало підстави зробити висновок про більшу ефективність розробленої нами 

методики у першому варіанті, тобто використання мотиваційних симулятивних 

елементів у ході навчання підвищує ефективність розробленої авторської 

методики. Використання методів математичної статистики довело валідність та 

надійність отриманих експериментальних даних. 

11.  Результати експериментального навчання, а також аналіз методичної 

літератури дали змогу сформулювати методичні рекомендації щодо 

ефективнішої реалізації методики навчання майбутніх виноробів професійно 

орієнтованого спілкування англійською мовою та підготувати навчально-

методичний посібник «English for Winemakers». 
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Додаток А 

ВЗІРЦІ ЛИСТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  

У ДІЛОВІЙ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Letter to the Wine Business Monthly  

David Coffaro, January 6, 1999 

 

I got sidetracked yesterday cleaning up my "Wine Business Monthly" 

magazines for the last few years. I am sure most, if not all of you, have never 

heard of this publication. As the title implies, it is about our business. They 

have a website at http://smartwine.com (no www. - why is that?). They send 

this to me as a courtesy every month and occasionally, I glance through it. 

Since I had had two years' worth of issues to look at, I started throwing  them 

out at random, but one caught my eye. The front page story was "Premium 

Wine Prices Soar with Economy – No Glut at High End of Market." It just 

happened to be the most recent issue, January 1999. I glanced through it and 

found statements that I had to respond to. Now you must understand, I have a 

lot of income tax work that needs to be taken care of this month, but this was so 

outrageous to me that it took precedence over the tax work. As many of you 

know, I feel wine prices are way too high and most of the owners of these 

wineries are probably already very wealthy. It is perhaps prestigious for them 

to sell wine at high prices and gain a certain reputation and recognition. What 

follows is a copy of the letter I sent to this publication. 

January 6, 1999 
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Abigail Sawyer  

Wine Business Monthly  

867 W. Napa St  

Sonoma, CA  95476 

Dear Abigail, 

Shame, shame on you. I was very disappointed in your article "Premium Wine 

Prices Soar with Economy". I have grown grapes as my only livelihood until 

1994 when I started my 3000 case winery on Dry Creek Rd in Sonoma County 

– maybe you have heard of me. I am a maverick – I am unconventional – I only 

sell "futures". I could sell my wine for much higher prices, but will not do it as 

do Bill McIver and Al Brounstein. As far as I am concerned they are ripping 

off the public and apparently you. 

In your section titled "Higher costs a factor in Higher Prices" you state that 

wine grapes are coming in at $1500 to $1800 a ton. Where have you been?? 

Those prices have not existed for years. As a matter of fact prices are more like 

$3000 a ton. Now, you may say well that is another reason for the high prices 

of wine!! Well they sure have you fooled!! $3000 a ton equates to $4 a bottle. 

Mondavi years ago tried to relate their Sauv Blanc to the price of grapes. Every 

$100 in the price of grapes was suggested to equate to $1 per bottle. I think 

every winery charging high prices has conveniently forgotten that (Mondavi is 

one of them).  Let’s see, that would equate to $10,000 per ton. 

 Now let’s break this down! One ton of grapes produces about 62.5 cases of 

wine. Or 750 bottles. Or $75,000 gross at $100 a bottle. If you assume they are 

paying $10,000 a ton for their grapes (I am sure they are paying more like 

$3000 to $4000 a ton), that leaves $65,000. It costs them no more than $150 

(20 cents / btl) to bottle. If they are using 200% new French oak (I use 20%--I 

don’t want my wine to taste like a 2X4), that would amount to $4000. They 

could be paying as much as 10 cents per label – another $75. Gee let’s see? I 

guess they could be paying as much as 12 cents for their capsules--$90. Gosh 

could they be paying $2 for their glass ( I pay 50 cents and the most expensive 

bottles are about $1.50)—$1500 more. If we total this up it amounts to 

$15,815. That leaves them with $59,185. I am sure I forgot something? Maybe 

it takes many employees to handle this bottle? Maybe their distributor is 

making a bundle. Maybe they need a new Ferrari, or jet? 

Let’s be realistic, their costs are probably well under $15 a bottle including 

replanting and all the other overblown expenses ( I would love to go into more 

detail with you). If they sell all their wine through a distributor at $50 per bottle 

and none at retail, they are still making a profit of over $35 per bottle. 

Sincerely,  

David Coffaro 
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Dear Valued Customer, Suppliers, and Friends 

Thanks for visiting our web site. I sincerely hope you enjoy browsing and 

learning more about our company and our many fine products and suppliers. As a 

relatively new company we are extremely enthusiastic about the opportunities and 

challenges that lie ahead. 

Pacific Edge Wine and Spirits was founded In June 2002, by Richard 

Trachtenberg and myself. Pacific Edge is a California corporation with 

headquarters in Agoura Hills, California. Pacific Edge Wine and Spirits is a unique 

company acting as a manufacturers'-direct wholesale distribution company in 

California, while also owning and representing manufacturers with different wine 

and spirit brands throughout the United States. We have our niche; we specialize in 

craft, handcrafted products along with assortments of specialty spirits and wine 

products from around the world. 

Our goal at Pacific Edge is to bring you the highest quality products from 

around the world that offers the consumer high quality products at a true price 

value. 

As we grow we intend to expand our portfolio of specialized craft  

manufacturers so we can offer you additional products in many of the country's top 

distilled spirits and wine categories. We understand the difficulties that face the 

beverage alcohol business and distributors throughout the United States but, at the 

same time, see a tremendous opportunity in bringing unique handcrafted price 

value authentic products to many of the country's top retailers. 

Our overall strategy at Pacific Edge is to bring you new, fresh, and exciting 

brands that complement your current portfolio of brands and adds value to your 

overall beverage alcohol program. If you're a consumer, we hope you will enjoy 

and taste our products, I think you will be pleasantly surprised. We are enthusiastic 

and excited about the possibilities and look forward to the future. Should you have 

any questions and/or need any additional information, please don't hesitate to call 

me direct. 

My partner Rich and I look forward to exceeding your expectations while 

enhancing your overall drinking experience. 

  

Thanks for stopping by, 

 
Joel K. Beth, 

CEO/Managing Partner 

Pacific Edge Wine and Spirits 
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WGA Wine Services Letter 

on Friday, 11 October 2013. Posted in Winegrapes Australia News 

We hope Spring is treating you well and the growing season is going nicely. 

Here at WGA we are getting into the full swing of marketing and sales of your 

fruit to potential buyers. 

As informed in the last WGA newsletter, Winegrapes Australia recently 

notified our joint venture partners of our withdrawal from the CARTeSIAN 

business venture, effective 30th June 2013. 

The reason for this decision was to renew our team focus on the core 

business aspects of WGA, in providing the ongoing grape and wine services 

specific to the direct needs of our Shareholders and Members. 

WGA Winemaker / Account Manager, Peter Flewellyn can now provide a 

service if you wish to process some of your grapes into wine. Peter will offer 

professional winemaking advice and transparent route to market advice (domestic 

or export) to try and achieve the best value return on your wine parcel. 

The wine services that WGA can assist your business with include: 

Assistance with intake and harvesting decisions. 

Contract processing negotiations. 

Preparation of winemaking specifications for contract processors. 

Contract winemaking - crusher to bottle ready wine. 

Wine style and production advice. 

Sample preparation and sending. 

Marketing and sales of bulk wine. 

Logistics and communication. 

Invoicing and administration. 

Each grower's needs and parcel of wine are of course different - you may or 

may not require all of the services above. Peter can provide a tailored service based 

on your requirements. 

To allow Peter to provide the best advice for Vintage 2014, please reply to 

this email or letter by November 11 if you are interested in discussing your 

options. Peter will then make a time to personally meet with you. Please contact 

Peter directly as per below. 

Peter Flewellyn 

Winemaker 

Winegrapes Australia Pty Ltd 

P: 08 8323 0056 F: 08 8323 7348 M: 0409 963 223 

E: peter.flewellyn@winegrapes.com.au 

 

We hope this service will be valuable to you as WGA strives to get the best 

possible return for your grape growing and wine business. If you have any other 

queries, please feel free to contact myself, thank you for your time and support. 

Kind Regards 

Andrew Holly 

General Manager 

Winegrapes Australia 

http://www.winegrapes.com.au/index.php/main-menu/blog/category/wine-grapes-australia-news
mailto:peter.flewellyn@winegrapes.com.au
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Додаток Б 

ВЗІРЦІ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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Додаток В 

ВЗІРЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОВЛЕННЄВИХ ЗРАЗКІВ, 

ВИКОРИСТОВУВАНИХ В СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ 

ЧАСТИНАХ МОНОЛОГУ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Вступна частина 

Right, Ladies and Gentlemen, shall we begin? 

Right, is everybody ready? 

 

Представлення презентаторів 

I’d like to introduce… 

May I introduce… 

It gives me a great pleasure to introduce… 

It is my greatest honour to introduce… 

 

Виклад мети презентації 

I’m here today to… 

My purpose today is to… 

My main objective this morning is… 

In this talk I hope I’ll be able to convince you that… 

 

Оголошення теми презентації 

I’d like to review… 

I want to discuss… 

The subject of my talk is… 

I’d like to give you an overview of… 

 

Визначення структури презентації 

I’ve divided my talk into … parts. Firstly…, Secondly,… Thirdly, … 

Then…. Finally… 
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To start with, I’ll describe… Then, I’ll mention some of the possible ways 

of… After that I’ll consider… Finally, I’ll summarize my presentation. 

 

Визначення часових меж виступу 

My talk will last for about an hour, but there will be a short breat for ten 

minutes… 

 

Запрошення до постановки запитань 

If anyone has got any questions, please feel free to interrupt… 

If you have got any questions, I’ll do my best to answer them. 

 

Основна частина 

Залучення додаткових засобів 

Have a look at this… 

I’d like you to look at … this diagram/ graph… 

Let me show you… 

 

З'ясування причинно-наслідкових зв'язків 

This was due to… This led to… This was caused by…. 

This was the result of… 

Such changes were brought about by… 

 

Утримання уваги слухачів 

You’ll note that… 

As you see… 

You’ll see immediately that… 

 

Акцентування уваги на певних фактах 

In addition to this… 

What we have to do is… 

Most importantly, however,… 
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Завершення презентації 

Узагальнення інформації 

I’d like to round off by emphasizing the main points… 

I’d like to finish with a summary of  the main points… 

I’d like to finish with a short observation of what I’ve said today. 

 

Підведення підсумків 

I’d like to conclude… 

There could possibly be drawn two conclusions…. 

I’d like to leave you with the following idea… 

 

Подяка за увагу 

That brings me to the end of my presentation. Thank you very much for 

being so attentive… 

That cover all I wanted to say today. Thank you. 

 

Заохочення до післяпрезентаційного обговорення 

I’m sure you have got many questions, now we have got half an hour for 

questions and discussion. 

I’d be very interested to hear your questions… 

You undoubtedly have got many questions, I’d like to invite your comments. 


