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ПРАГНЕННЯ України інте-
груватися у світову спіль-

ноту робить її більш відкритою для
політичних, економічних, культур-
них відносин з різними країнами
світу. У сучасних умовах наша дер-
жава не лише приймає іноземних
громадян для обміну досвідом, але
й делегує своїх фахівців для проход-
ження стажування й навчання у ви-
щих навчальних закладах (ВНЗ) і дос-
лідних центрах з метою адаптації
вітчизняної науки й культури до гло-
бальних економічних і соціальних
моделей. Значну частину серед ос-
танніх становлять студенти інже-
нерних спеціальностей (ІС).

У статті під «студентами ІС»
маємо на увазі студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр (IV
курс) – майбутніх фахівців у сфері
енергозбереження та енерго-
менеджменту.

Сьогодні відповідно до вимог
виробництва професіонограму су-
часного інженера складають не
тільки спеціальні технічні знання й
уміння, але й низка нетрадиційних
для студентів ІС компетенцій: умін-
ня працювати в багатопрофільній
команді, володіння прийомами ефек-
тивної аргументації/контраргумен-
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тації, іншомовною комунікативною
компетенцією, розуміння професій-
ної й етичної відповідальності прий-
няття інженерних рішень, здатність
до аналізу й критики прийнятих
рішень, розуміння необхідності на-
вчання протягом усього життя.
Вивчення особливостей зарубіж-

ного досвіду (A. Drougas, T. Dudley-
Evans, A. Fenner, A. Hasselgreen,
R. Healey, T. Hutchinson, Z. Kone,
R.  Mackay,  F.  Oser,  J .  Palmer,
P. Robinson, A. Waters, S. Zoppy)
щодо методики навчання професій-
но орієнтованого діалогічного мов-
лення (ПОДМ) студентів ІС дозво-
лило зробити висновок, що навчан-
ня професійно орієнтованої дискусії
повинно відбуватися з урахуванням
спеціалізації та професійних якостей
студентів ІС, складу їхнього мислен-
ня й фундаментальних компетенцій
їхнього професіоналізму.
Проблема навчання дискусії до-

сліджувалася низкою вчених (П. Б. Гур-
вич, Г. О. Китайгородська, Л. П. Кло-
букова, Є. Н. Пучко, Н. М. Топти-
гіна, Є. В. Шантарін, А. В. Щеколди-
на, М. П. Янісів). Однак у роботах,
проаналізованих нами, навчання
дискусії відбувається без урахування
професійної спрямованості; знань,
необхідних студентам для ведення
ефективної англомовної професійно
орієнтованої дискусії; етапів навчан-
ня дискусії; кейсової організації ма-
теріалу для навчання дискусії.
З огляду на це можна стверджу-

методики  навчання  англомовної
професійно орієнтованої дискусії
майбутніх фахівців у галузі

енергозбереження та енергоменеджменту



46 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 4 (141), 2010

вати, що на цей момент актуальною є розроб-
ка методики навчання професійно орієнтова-
ної дискусії студентів ІС.
Використання на ІV курсі професійно орі-

єнтованої дискусії як засобу підвищення ефек-
тивності англомовного спілкування дасть
змогу студентам ІС, що мають рівень В1+,
розвивати вміння диференційованого підхо-
ду до предмета обговорення з урахуванням
комунікативної мети партнерів, аналітично-
го підходу до обліку й оцінки суб’єктивних
та об’єктивних чинників проблеми в комп-
лексі, вести (розпочати, завершити, продов-
жити, змінити напрям тощо) дискусії, пов’я-
зані з професійною сферою, працювати в ба-
гатопрофільній команді, критично оцінюва-
ти особисто прийняті рішення, отримати
знання, необхідні для вирішення професій-
них завдань, усвідомлення особистої відпо-
відальності за прийняті професійні рішення,
реальної оцінки своєї кваліфікації та підви-
щення компетентності, прийняття раціональ-
них або нетрадиційних  рішень залежно від
професійної ситуації.
Метою цієї статті є опис перебігу та ре-

зультатів експерименту для перевірки запро-
понованої методики навчання професійно
орієнтованої дискусії студентів ІС.
Експериментальне навчання з метою пе-

ревірки ефективності розробленої методики
здійснювалося згідно з усіма вимогами до
організації методичного експерименту (П. Б. Гур-
вич, М. В. Ляховицький , В. М. Шейко,
Е. А. Штульман). Проведений нами експери-
мент можна визначити як природний, вер-
тикально-горизонтальний і відкритий [2, с. 26
– 36]. Вертикальний характер експерименту
дозволив зробити висновок про загальну
ефективність розробленого нами комплексу
вправ для навчання професійно орієнтованого
діалогу-дискусії (ПОДД). Горизонтальний ха-
рактер експерименту полягав у порівнянні
трьох варіантів комплексу вправ для навчан-
ня оволодіння студентами ІС навичками й
уміннями ПОДД і надання знань необхідних
для ефективного ведення ПОДД.
Услід за М. В. Ляховицьким, уважаємо, що

експериментальна перевірка комплексу вправ

складається з таких етапів: 1) організація екс-
перименту, 2) реалізація експерименту, 3) кон-
статування отриманих даних, 4) інтерпре-
тація отриманих даних [3].
Під час організації експерименту було ви-

сунуто таку гіпотезу: професійна підготовка з
англійського діалогічного мовлення (ДМ) май-
бутніх фахівців у галузі енергозбереження та
енергоменеджменту набуває ефективності за
умови навчання на основі ПОДД, але показ-
ник успішності буде вищим у тих студентів ІС,
які  вчитимуться на основі комплексу вправ,
що враховує не лише повідомлення знань, не-
обхідних для ведення ефективного ПОДД, і
кейсову організацію навчального матеріалу,
але й послідовність етапів навчання ПОДД.
Таким чином, до неварійованих умов екс-

перименту належать експериментатори,
кількісний показник експериментальних груп
(ЕГ-1 = ЕГ-2 = ЕГ-3 = 13), загальна кількість
годин, відведених на заняття з ІМПС на чет-
вертому курсі Інституту енергозбереження та
енергоменеджменту (дві години на тиждень),
зміст навчання ПОДД і критерії оцінювання
рівня володіння ПОДД. До варійованих умов
експерименту належить послідовність вико-
ристання вправ відповідно до етапів навчан-
ня ПОДД.
Відповідно до вищезгаданої гіпотези було

розроблено три моделі навчання ПОДД май-
бутніх фахівців у галузі енергозбереження та
енергоменеджменту. Основна відмінність між
ними полягала в послідовності введення
етапів навчання ПОДД: 1) констатуюче-інтер-
претаційний   інформативно-підготовчий
  ситуативно-дискусійний, 2) ситуативно-
дискусійний   формативно-підготовчий
  констатуюче-інтерпретаційний, 3) інфор-
мативно-підготовчий ситуативно-дискусій-
ний   констатуюче-інтерпретаційний.
Нижче зобразимо моделі експерименталь-

ного навчання ПОДД  студентів ЕГ-1, ЕГ-2,
ЕГ-3, де АЗ – аудиторне заняття, СРС – самос-
тійна робота студентів, КС – констатуюче-
інтерпретаційний етап навчання ПОДД, ІП –
інформативно-підготовчий етап навчання
ПОДД, СД – ситуативно-дискусійний етап
навчання ПОДД.
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Таблиця 1
Моделі навчання ПОДД
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Експеримент включав три фази: переде-
кспериментальний зріз, експериментальне
навчання та післяекспериментальний зріз.
Об’єктами контролю в перед- і післяекспе-
риментальному зрізах виступали знання, не-
обхідні студентам ІС для ведення ПОДД, а
також уміння вести ПОДД. При цьому оці-
нювання рівня володіння ПОДМ на основі
ПОДД здійснювалося за такими критеріями:
1) відповідність ситуації комунікативному зав-
данню; 2) реактивність/ініціативність; 3) ар-
гументованість; 4) уживання специфічних
мовленнєвих засобів, характерних для ПОДД;
5) відносна мовна правильність [4, с. 181–
183]. Формою оціночного контролю виступа-
ли розроблені автором усні завдання.
Завдання передекспериментального зрізу

полягали в:
1)виконанні студентами 3 груп ІЕЕ кому-

нікативних завдань на створення й проведен-
ня ПОДД;

2)виявленні показників рівня сформова-
ності навичок і вмінь ведення ПОДД, обсягу
знань необхідних для його ведення;

3)виявленні труднощів, з якими стикають-
ся студенти при проведенні ПОДД.
У першому завданні перевірялася здатність

студентів ІС щодо аргументації/контраргумен-
тації.  Кожен студент мав подати на аркуші
одне слово (термін), пов’язане з спеціальніс-
тю. Через хвилину студент А повинен був пре-
зентувати цеслово як тему для ПОДД. Студент
Б повинен був погодитися або не погодитися,
за можливості навести аргументи за і проти.
ü Приклад 1: First task.
Work in pairs. Student A thinks of a one word

subject, your own, write your subject on a small piece
of paper and give it to your teacher. Your teacher will
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then mix up the papers and give one to each student.
The object of the task is to talk on this subject for 60
seconds using as many phrases for giving opinion as
you can. You have one minute to prepare your talk.
Student B should agree or disagree.

У другому завданні студентам ІС пропо-
нувалося провести мікродіалог-дискусію на
певну професійну тему, перевірялися на-
явність знань, навичок і вмінь необхідних для
ведення ПОДД, володіння студентами ІС
кліше, які притаманні ПОДД. Відповіді сту-
дентів записувалися на диктофон і пізніше

аналізувалися експериментатором.
ü Приклад 2: Second task.
Work in pairs. Choose one of the topics given

below. As Participant A gives “his” views on the
subject, Participant B will interrupt to clarify what
you are saying as much as possible. To reply
Participant A should use the phrases for correcting
misunderstandings and rephrasing.  When you’ve
finished, change roles.

1. Solar energy or wind energy in Ukraine.
2. Surface or underground extraction method in

Ukraine.

 Ask Participant A to repeat 
what he has said. 

Repeat what has 
been said, but in 
other words.  

Interrupt and ask for 
confirmation. 

If Participant B has 
understood you wrong. 
Correct misunderstanding.  

Express your 
opinion about topic. 
 

Participant A:                   Participant B:

Проведення передекспериментального
зрізу дало змогу отримати результати, які
свідчать про те, що рівень володіння студен-
тами ІС, які брали участь у передексперимен-
тальному зрізі, особливостями ведення ПОДД
(уживання специфічних мовленнєвих засобів
характерних для ПОДД) до початку експери-
ментального навчання є незадовільним.  Під
час виконання завдань у студентів виникали
труднощі. Серед цих труднощів слід відзначи-
ти незнання/невміння студентів ІС уживати
необхідні їм словосполучення, кліше, прита-

манні мовленню в процесі ведення ПОДД.
Значні труднощі відзначилися у ініціативному
й реактивному мовленні студентів. Більшість
з них не могли брати участь у ДД з достатнім
ступенем невимушеності та спонтанності так,
щоб відбулася природна інтеракція, не знали,
як розпочати діалог (ініціативність), інші не
могли вчасно реагувати й не знали як завер-
шити його. Не всі студенти змогли побудува-
ти свої висловлювання відповідно до кому-
нікативного завдання, що було поставлено пе-
ред ними.
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Недостатніми виявилися показники й за
критерієм «відносної мовної правильності».
Більшість студентів, які брали участь у зрізі,
припускалися комунікативно значущих поми-
лок, продемонструвавши незадовільний
рівень уживання мовних і мовленнєвих за-
собів за вказаним критерієм. Показники за кри-
терієм аргументованості теж виявилися до-
сить низькими.
Лише незначна кількість студентів (20%)

змогли навести чітку аргументацію відносно
актуальних професійних тем, адекватно реа-
гувати на точки зору співрозмовника. Більше
80% студентів не змогли вчасно пристосува-
тися до змін, які зазвичай трапляються під час
дискусії та стосуються її напряму, що свідчить
про незнання студентами особливостей ве-
дення ПОДД.
Відомо, що послідовність, як і співвідно-

шення вправ у комплексі, коригується впли-
вом різноманітних умов, у яких відбувається
навчання. Тому одним із завдань експеримен-
ту було встановити, чи існує який-небудь
вплив (і якщо існує, то який) послідовності роз-
ташування вправ відповідно до етапів навчан-
ня ПОДД на процес засвоєння навичок і
вмінь ПОДД. До умов, що впливають на
співвідношення типів вправ, у методиці тра-
диційно відносять ступінь навчання,
складність матеріалу, що вивчається, особли-
вості аудиторії, рівень сформованості в сту-
дентів певних навичок і вмінь, характер по-
милок, що допускаються [5, с. 146].
Використання поданих вище моделей на-

вчання ПОДД дозволить розвинути й удос-
коналити вміння аргументації/контраргумен-
тації, ведення професійних дискусій з ураху-
ванням комунікативної мети партнерів,
швидко реагувати на вислів партнерів, кри-
тично оцінювати думки, пропозиції, а також
заперечення партнерів; аналітичного підхо-
ду до оцінки суб’єктивних і об’єктивних чин-
ників проблеми в комплексі тощо. Під час
експериментального навчання за запропоно-

ваними моделями студенти ІС зможуть от-
римати знання необхідні для вирішення про-
фесійних завдань, реальної оцінки своєї ком-
петентності, гуманістичного осмислення тех-
нічних проблем.
Усе це дозволило нам зробити висновок,

що ці моделі навчання ПОДД є необхідною й
достатньою умовою для забезпечення сту-
дентів ІС оволодінням навичками й уміння-
ми ПОДД та знаннями, необхідними для його
проведення. Після закінчення експеримен-
тального навчання ПОДД студентів ЕГ-1, ЕГ-
2, ЕГ-3 нами був проведений післяекспери-
ментальний зріз знань, навичок і вмінь тих,
хто брав участь в експерименті.
У першому завданні студенти ІС працю-

вали групами (3–4 студента в групі). Одні по-
винні були презентувати власнуточку зору з
певного професійного питання, інші мали по-
годитися/не погодитися з цієї точкою зору.
Метою завдання було перевірити здатність
студентів ІС до аргументації/контраргумен-
тації.
ü Приклад 1: First task.
Work in groups of 3 or 4. Take it in turns to give

your opinions about the following statements. The
other students of your group should agree partially
or disagree tactfully.

GREEN FUELS FORECAST
1. Electric OR hybrid vehicles.
2. Reduction system for diesel engines OR

growing biofuel crops.
У другому завданні студентам ІС пропо-

нувалося провести мікродіалог-дискусію на
професійну тему. У цій вправі були відсутні
будь-які опори, на відміну від вправи передекс-
периментального зрізу. Метою завдання було
перевірити знання, уміння й навички веден-
ня ПОДД. Відповіді студентів ІС записували-
ся на диктофон і пізніше аналізувалися екс-
периментатором.
ü Приклад 2:  In groups of 3 briefly discuss

the following statements. At the end of your short
discussion take it in turns to summarize what has
been said.
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1. The time when eclectic cars reach Ukraine.
2. The time when efficient coal utilization

technologies reach Ukraine.
Достовірність і об’єктивність отриманих

емпіричних даних були перевірені за допомо-
гою критерію φ – кутового перетворення
Фішера й  критерію Q – статистичного крите-
рію Кохрена.

Таким чином, результати статистичних
досліджень коефіцієнтів навченості студентів
ЕГ-1, ЕГ-2 і ЕГ-3 дозволили нам виявити
значущі відмінності в рівнях коефіцієнтів на-
вченості  студентів трьох експериментальних
груп. Вищий рівень ознаки навченості спос-
терігається в студентів в ЕГ-3, де навчання
ПОДД проходило відповідно до моделі № 3.
Це свідчить про ефективність використання
третього варіанту методики навчання ПОДМ
на основі ДД. Нижчий показник ЕГ-1 і ЕГ-2
підтверджує, що запропонований комплекс
вправ сприяє ефективному навчанню, про-
те неврахування етапів навчання ПОДД упо-
вільнює процес навчання, тим самим
підтверджується актуальність нашого дослі-
дження.

Розглянемо результати цього зрізу, які ана-
лізувалися нами також за критеріями рівня
сформованості навичок і вмінь студентів ве-
дення ПОДД, а також обсягу знань, необхід-
них для його ведення, і оцінювалися відповід-
но виділених критеріїв оцінки.

Аналіз отрмианих даних дав змогу конста-
тувати підвищення рівня сформованості в сту-
дентів ЕГ умінь продукувати ПОДД і обсягу
знань щодо особливостей ведення ПОДД. У
всіх групах показники критеріїв оцінки вмінь
і знань підвищилися і загалом відповідають
«задовільному рівню» навченості за формулою
В. П. Беспалька [1, с. 56].

Що стосується кількісних показників в екс-
периментальних групах, то в порівнянні з
показниками передекспериментального зрізу
приріст рівня володіння навичками і вміння-
ми ПОДД і вживання специфічних мовлен-
нєвих засобів, характерних для  ПОДД, склав

у групі ЕГ-1 – 46 %,  ЕГ-2 – 42 %, ЕГ-3 – 56 %.
Ці результати й той факт, що відповідно пере-
декспериментального зрізу показники сту-
дентів ЕГ-1 і ЕГ-2 були дещо нижчими в по-
рівняні з показниками студентів ЕГ-3, свідчать
про ефективніше використання саме третього
варіанту методики навчання ПОДД.

Проаналізувавши кількісні показники, пе-
рейдемо до аналізу якісних показників рівня
сформованості навичок і вмінь ведення ПОДД
і обсягу знань, необхідних для його ведення.
Так, виросли показники за критерієм
«відповідність комунікативному завданню».
Покращилися показники й за критерієм «ужи-
вання специфічних мовленнєвих засобів ха-
рактерних для  ПОДД», що дозволило більшості
студентів чітко будувати висловлювання, ро-
зуміти конотації кліше, які вживаються співроз-
мовниками та вчасно презентувати аргумен-
ти й реагувати на контраргументи, що не вда-
валося повною мірою жодному студенту екс-
периментальних груп за результатами передек-
спериментального зрізу. Слід також зауважи-
ти, що завдання номер один перед- та після-
експериментального зрізів на перший погляд
є ідентичними, однак для студентів, які не во-
лодіють знаннями ведення ПОДД, таке завдан-
ня становить певні труднощі, оскільки різни-
цю між частковим погодженням і тактичним
непогодженням важко встановити. Головна
різниця між цими кліше в тому, що кліше так-
тичного непогодження мають негативну ко-
нотацію, іншими словами, коли учасник дис-
кусії використовує кліше тактичного непого-
дження, це означає, що він погоджується мен-
ше ніж на 50%, якщо учасник дискусії викори-
стовує кліше часткового погодження, він по-
годжується більше ніж на 50%.

Показники за таким критерієм, як «аргу-
ментованість» є найвищими в ЕГ-3 у по-
рівнянні з групами ЕГ-1 і ЕГ-2, швидше за все
це пояснюється вибором методики навчан-
ня. Беручи участь у ПОДД, студенти ІС лако-
нічно презентувати свою думку, відстоювати
власну точку зору, наводячи значну кількість
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аргументів, намагалися знаходити компроміс
із співрозмовниками і декілька вирішень однієї
професійної проблеми.
На жаль, не в усіх студентів експеримен-

тальних груп ці показники були високими,
деякі з студентів не завжди могли «почути»
точку зору співрозмовника, не завжди зважа-

ли на комунікативну мету партерів, інші дуже
критично ставилися до переконань співроз-
мовників. Але загальний аналіз згаданих кри-
теріїв свідчить про те, що третій варіант мето-
дики використання вправ є найефективнішим.
Результати перед- та післяексперимен-

тального зрізів наведено в таблиці 2.
Таблиця 2

Результати перед- та післяекспериментальних зрізів відповідно до критеріїв рівня
сформованості навичок і вмінь ПОДД і обсягу знань
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Таким чином, кількісний і якісний аналіз

результатів експериментального навчання
ПОДМ на основі ДД доводить доцільність
використання запропонованої нами методи-
ки навчання цього виду мовленнєвої діяль-
ності, використовуючи розроблений комплекс
вправ та модель навчання. Оскільки студен-
ти ЕГ-3 показали вищі результати після екс-
периментального навчання за всіма показни-
ками рівня сформованості навичок, умінь
ПОДД і обсягу знань, то це підтверджує нашу
гіпотезу про ефективність третього варіанту
методики навчання ПОДД.
Необхідно підкреслити, що після завер-

шення експериментального навчання в сту-
дентів ІС підвищилося відчуття власної зна-
чущості в результаті критичного аналізу інших
точок зору з професійних проблем, а також
відчуття причетності до вирішення важливих
професійних питань і відповідальності за влас-
ноприйняті професійні питання, що розгляда-
лися під час ПОДД.
Подальшим кроком нашого дослідження

буде  укладання методичних рекомендацій
щодо організації навчання англомовної про-
фесійно орієнтованої дискусії майбутніх
фахівців у галузі енергозбереження та енерго-
менеджменту – студентів IV курсу.
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Сімкова І. О. Експериментальна пере-

вірка методики навчання англомовної
професійно орієнтованої дискусії май-
бутніх фахівців у галузі енергозбережен-
ня та енергоменеджменту

У статті описуються результати методич-
ного експерименту для перевірки запропо-
нованої методики навчання англомовної
професійно орієнтованої дискусії студентів
інженерних спеціальностей на IV курсі. По-
рівнюються три моделі навчання англомов-
ної професійно орієнтованої дискусії май-
бутніх фахівців у галузі енергозбереження та
енергоменеджменту відповідно до висуну-
тої гіпотези. Наводяться дані перед- та після-
експериментального зрізу, аналіз результатів
та рекомендації щодо проведення експери-
менту.

Ключові слова: професійно орієнтована
дискусія, студенти інженерних спеціальнос-
тей, методичний експеримент, етапи на-
вчання дискусії.
Симкова И. О. Экспериментальная

проверка методики обучения англоязыч-
ной профессионально направленной дис-
куссии будущих специалистов в сфере
энергосбережения и энергоменеджмента

В статье описаны результаты методичес-
кого эксперимента для проверки предло-
женной методики обучения англоязычной
профессионально направленной дискуссии
студентов инженерных специальностей на
IV курсе. Сравниваются три модели обуче-
ния англоязычной профессионально на-
правленной дискуссии будущих специалис-
тов в сфере энергосбережения и энергоме-
неджмента в соответствии с выдвинутой
гипотезой. Приводятся данные перед- и пос-
леэкспериментального среза, анализ резуль-
татов и рекомендации по проведению экс-
перимента.

Ключевые слова: профессионально на-
правленная дискуссия, студенты инженер-
ных специальностей, методический экспе-
римент, этапы обучения дискуссии.

Simkova I. O. Experimental testing of
English professional discussion teaching
methodology to the future specialists in
energy saving and energy management
sphere

The article describes the results of
methodological experiment, which was taken to
check the suggested methodology of English
professional discussion teaching to the engineering
students on the, fourth course. Three models of
English professional discussion teaching to the
future specialists in energy saving and energy
management sphere are compared. The statistics
of the pre- and posttesting, the analysis of research
results and the guidelines for making an experiment
are given.
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engineering students, methodological experiment,
discussion teaching stages.
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