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П

остановка проблеми. Відповідно до Закону України [4] на перший план виходять такі напрями міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів,
як: участь у програмах міждержавного обміну студентами; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій. Таким чином, уже на етапі навчання студент повинен уміти виступити з повідомленням чи презентацією; висловити, аргументувати та довести свою точку зору з того чи іншого питання; прокоментувати
отриману інформацію; описати науковий продукт, дати йому характеристику.
Усе це пов’язане з необхідністю навчання майбутніх інженерів-машинобудівників іноземного професійно орієнтованого усного мовлення, зокрема монологічного мовлення, у
процесі підготовки до подальшої успішної діяльності в обраній сфері.
Проведений нами аналіз чинних програм та стандартів показав, що усі вони висувають
підвищені вимоги до рівня володіння усним іноземним мовленням випускників ВНЗ технічного профілю. Так, відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування [15, с. 2], випускник магістратури технічних спеціальностей має володіти іноземною мовою на рівні С1-С2, який передбачає здатність студента ефективно і гнучко користуватись
іноземною мовою у навчанні та майбутній професії, висловлюватися без помітних утруднень на задану тему [5, с. 24]. Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ)
та освітньо-професійною програмою (ОПП) майбутні інженери-машинобудівники повинні
розвивати практичні навички ділового професійного спілкування, чітко визначати і користуватися двома формами ділового мовлення: усною і писемною [11; 12]. У робочій навчальній програмі з іноземної мови для студентів магістратури машинобудівних факультетів [16]
зазначається, що студент повинен уміти гнучко використовувати загальновживані фрази,
виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями із широкого кола тем професійного спрямування.
Однак загальний обсяг годин на рік для оволодіння іноземною мовою студентами магістратури механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ» складає 108 годин (2 аудиторні години на тиждень), з них 36 годин відводиться на самопідготовку [16], що, з нашої точки зору, не можна вважати достатнім для оволодіння студентами в повному обсязі означеними уміннями.
О.В. Ващило, 2015
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За таких умов та з огляду на зазначені вимоги до рівня володіння майбутніми фахівцями усним іноземним мовленням постає необхідність створення ефективніших методик навчання професійно орієнтованого усного мовлення, у тому числі й монологічного мовлення майбутніх інженерів-машинобудівників. Цим і зумовлюється актуальність нашої статті.
Слід зауважити, що питання навчання усного мовлення є об’єктом багатьох досліджень у методиці викладання іноземних мов. На цей час існує низка праць, присвячених
навчанню монологічного мовлення: С.П. Мащенко (1999), В.С. Пащук (2002), О.Ю. Мощанська (2002), Н.М. Романова (2006), О.В. Асадчих (2007), М.В. Паустовська (2010), у тому числі і професійно орієнтованого монологічного мовлення: П.О. Сидоренко (2003), А.А. Улумієв (2003), М.С. Багарядцева (2004), Н.Р. Петранговська (2005), Н.Л. Драб (2005), М.В. Куімова (2005), Л.В. Малетіна (2007), В.В. Тарасенко (2008), С.Е. Кіржнер (2009).
Формулювання мети. Мета статті – висунути основні принципи навчання монологічного мовлення та розглянути способи їх реалізації для подальшої розробки ефективної
методики навчання професійно орієнтованого усного монологічного мовлення майбутніх
інженерів-машинобудівників.
Саме тому в статті ставляться такі основні завдання:
– провести огляд наукових праць, присвячених розробці методики навчання монологічного мовлення, з метою виявлення існуючих принципів навчання та способів їх реалізації;
– висунути принципи навчання, на яких ґрунтуватиметься створена нами методика навчання професійно орієнтованого усного монологічного мовлення студентів магістратури
машинобудівних факультетів;
– запропонувати способи реалізації відібраних принципів, зокрема визначити найбільш доцільні підходи до навчання професійно орієнтованого усного монологічного мовлення майбутніх інженерів-машинобудівників.
Виклад основного матеріалу. Розробка будь-якої методики неможлива без попереднього визначення принципів навчання, оскільки саме вони становлять її підґрунтя [21,
с. 173]. Принципи навчання – це основні положення, які визначають характер процесу навчання та дають відповіді на питання, як і який зміст навчання відбирати, які матеріали та
прийоми використовувати.
Беручи до уваги існуючі загальнодидактичні та загальнометодичні принципи навчання, ми зупинимося на тих, які, з нашої точки зору, вирішують завдання навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів.
Принцип інтеграції зі спеціальними дисциплінами. Проводити навчання майбутніх
інженерів-машинобудівників іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення неможливо у відриві від спеціальних дисциплін. Багато авторів дотримуються цього
принципу при розробці своїх методик. Так, В.В. Тарасенко [20, с. 12] зазначає, що методика навчання іноземної мови студентів немовних ВНЗ залежить від специфіки факультету і
має враховувати кваліфікаційні вимоги, які висуваються до конкретної спеціальності. Погоджується з цим і Н.Р. Петранговська. За її словами, навчання іноземної мови повинно мати
професійну спрямованість з метою її подальшого використання у майбутній професійнотрудовій діяльності [13, с. 3]. А.А. Улумієв наголошує на існуванні закономірного зв’язку
між ефективністю педагогічної системи підготовки студентів та професійною спрямованістю процесу навчання [22, с. 14] і розробляє систему навчання професійно орієнтованого
усного монологічного мовлення з урахуванням вимог спеціальності та майбутньої професії.
Реалізація принципу інтеграції зі спеціальними дисциплінами при розробці методики навчання майбутніх інженерів-машинобудівників, на наш погляд, повинна здійснюватися шляхом аналізу ОКХ та ОПП обраної спеціальності, переліку дисциплін, які викладаються майбутнім фахівцям, робочих програм кредитних модулів, відбору тем, їхньої організації у блоки та відбору іншомовного автентичного навчального матеріалу відповідно до визначених тем з метою подальшої розробки на його основі системи вправ із навчання монологічного мовлення.
Принцип автентичності навчальних матеріалів. Основною метою навчання є підготовка студента до реального спілкування в умовах майбутньої професійної діяльності. Про86
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цес навчання буде цілеспрямованим та ефективним, якщо вже на цей час студент зіткнувся з труднощами природного мовлення та навчився їх долати. Саме тому роль автентичних
матеріалів у створенні ілюзії природного мовленнєвого середовища неможливо переоцінити [3, с. 116]. За визначенням Л.В. Малетіної, автентичний текст – це оригінальний, створений носієм мови та відібраний із закордонних джерел текст. Предметний зміст такого
тексту, за її словами, – це інформаційна основа для продукування іншомовного монологічного висловлювання. Саме автентичний текст є джерелом лінгвістичної та професійної інформації [9, с. 65].
Однак варто зазначити, що за наявності в автентичному тексті великої кількості складних граматичних структур та незнайомої лексики виникає потреба у його адаптації відповідно до рівня підготовки студентів. Як стверджує Т.В. Громова, грамотна цілеспрямована
адаптація за умови максимального збереження структури автентичного тексту є не лише
прийнятною, а й методично обґрунтованою [3, с. 82].
На думку М.В. Куімової [7, с. 5], у навчальному процесі доцільним є використання як
істинно автентичних, так і адаптованих («спрощених») оригінальних текстів. При цьому дослідниця акцентує увагу на важливості створення істинних автентичних текстів носіями
мови відповідно до навчальних цілей.
У нашому дослідженні ми поділяємо точку зору М.В. Куімової і слідом за нею вважаємо за доцільне використовувати у навчальному процесі як істинно автентичні, так і адаптовані матеріали. Однак пріоритет, з нашої точки зору, під час навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів має
надаватися використанню істинно автентичних матеріалів.
Принцип комунікативної спрямованості. У межах цього принципу важливим є розуміння того, що головним об’єктом навчання є іншомовна мовленнєва діяльність, або ж іншомовне спілкування у різних видах мовленнєвої діяльності. Навчання ґрунтується на залученні студентів до спілкування мовою, яка вивчається, протягом усього періоду навчання, а
саме усної (аудіювання, говоріння) та письмової (читання, письмо) комунікації.
Заняття відповідно до згаданого принципу набувають такої спрямованості, за якої
мета навчання (оволодіння мовою як засобом спілкування) і засіб досягнення мети (мовленнєва діяльність) перебувають у тісній взаємодії. Таким чином вирішуються реальні завдання спілкування з метою залучення студентів до комунікації мовою, яка вивчається. Підготовка студентів до вирішення важливих для них комунікативних завдань, тобто формування іншомовної комунікативної компетентності в різних видах мовленнєвої діяльності, дає підставу вважати комунікацію не лише метою, але й засобом досягнення означеної мети навчання.
Принцип диференціації та інтеграції при навчанні видів мовленнєвої діяльності.
Суть диференціації полягає у необхідності використання спеціальних вправ для формування кожного виду мовленнєвої діяльності, розроблених з урахуванням тих механізмів, які
є основою для формування кожної окремої мовленнєвої навички. Основою ж інтеграції є
твердження [1]: якого б виду мовленнєвої діяльності ми не навчали, одночасно, більшою
чи меншою мірою, ми використовуємо та формуємо й інші види мовленнєвої діяльності. За
словами О.Б. Тарнопольського [21, с. 178–179], інтеграція вимагає навчання видів мовленнєвої діяльності у повному взаємозв’язку та взаємозалежності, так що один вид мовленнєвої діяльності підкріплює інші та допомагає їхньому розвитку.
Власне, кожен автор пропонує своє бачення реалізації принципу диференціації та інтеграції при навчанні видів мовленнєвої діяльності. Так, І.В. Пономарьова, зазначаючи, що
аудіювання та говоріння мають як специфічні, так і спільні характеристики, виділяє у їхніх
межах низку вмінь, які корелюють між собою, і розробляє систему вправ для забезпечення
одночасного розвитку цих умінь [14].
Дехто із науковців вбачають реалізацію цього принципу не стільки у паралельному
навчанні видів мовленнєвої діяльності, скільки у навчанні одного виду на основі іншого
та пропонують дотримуватися певної послідовності. Н.М. Романова [17, с. 41], наприклад,
стверджує , що «від навчання рецепції до навчання продукції» – це природна послідовність
у навчанні іншомовного говоріння.
На цей час існують праці, в яких пропонується навчати іншомовного професійно орієнтованого усного мовлення на основі такого рецептивного виду мовленнєвої діяльності,
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як читання. Так, Л.В. Малетіна [9, с. 13] зазначає, що «інформативне» читання дозволяє вилучати з тексту професійно значущу інформацію, яка забезпечує монологічне висловлювання конкретною фіксованою інформацією, надаючи, таким чином, майбутньому фахівцю можливість бути активним учасником міжкультурного професійного спілкування. Саме
тому підготовка самостійного монологічного висловлювання у межах професійно орієнтованих ситуацій відбувається на основі інформативного читання декількох джерел, письмової фіксації інформації, присвяченої певній проблемі та її структурної організації [9, с. 14].
М.В. Куімова [7, с. 68] також стверджує, що мотивувати усне мовлення можна з опорою на
письмовий текст, оскільки він забезпечує інформативний аспект мови, є джерелом мовного та мовленнєвого матеріалу. Текст – основа для навчання комунікативної діяльності,
еталон для оформлення усного висловлювання у мовному, логіко-смисловому відношенні. П.О. Сидоренко [18] пропонує навчати професійного монологічного мовлення на основі
текстологічного прийому вилучення інформації у ситуаціях професійної діяльності. Перевагою текстологічного прийому, з нашої точки зору, є передбачення взаємозв’язку між отриманням студентами знань із текстового джерела та породженням самостійного висловлювання. Тобто і в цьому дослідженні спостерігається позитивна тенденція до використання
принципу диференціації та інтеграції при навчанні видів мовленнєвої діяльності: навчання говоріння як продуктивного виду мовленнєвої діяльності здійснюється на основі читання як рецептивного.
Деякі автори вважають необхідним навчати усного монологічного мовлення на основі аудіювання. Так, Н.М. Романова наголошує на необхідності оволодіння студентами «риторичною» рецепцією, тобто кваліфікованим аудіюванням ораторських виступів, умінням
сприймати, розуміти та оцінювати почуте, для подальшого оволодіння монологічним мовленням у необхідному обсязі. Дослідниця стверджує, що при навчанні монологічного мовлення потрібна попередня і подальша постійно супроводжуюча рецепція автентичних та
взірцевих ораторських промов [17, с. 42].
О.А. Обдалова [10, с. 8] запевняє, що сприймаючи мовлення на слух, студенти із самого початку занурюються в іншомовне середовище, у них формуються механізми сприйняття і розуміння мовлення, внутрішнє мовлення із залученням засобів нового мовного коду,
знання усіх основних аспектів мовної системи. Окрім того, аудіювання здатне залучати студентів до активної мовленнєвої діяльності, оскільки матеріал, який подається на слух, є моделлю реального мовного середовища та відображає його найсуттєвіші особливості.
Однак слід зазначити, що, поділяючи думку дослідниці щодо перспективності навчання іншомовного професійно орієнтованого усного мовлення, зокрема монологічного мовлення, на основі сприйняття та розуміння інформації на слух, ми вважаємо, що поєднання
двох завдань (навчання аудіювання та говоріння на його основі) на початковому етапі не є
доцільним, адже саме по собі аудіювання – складний вид мовленнєвої діяльності, який вимагає тривалої спеціальної підготовки.
Н.Р. Петранговська [13, с. 5] також обґрунтовує можливість навчання іншомовного
професійно орієнтованого монологічного мовлення на основі професійних автентичних
аудіотекстів, вказуючи на їхню здатність сприяти швидкому і адекватному засвоєнню матеріалу. Влучним видається нам судження автора про те, що саме слухова, а не зорова опора є найкоротшим та найбільш раціональним шляхом до засвоєння нового мовного матеріалу. Імпонує нам й позиція Н.Р. Петранговської [13, с. 3–4] щодо здійснення навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення на основі аудіотекстів на просунутому ступені в немовних ВНЗ.
Деякі науковці вважають за доцільне задіяти не лише слухове, а й зорове сприйняття,
і розробляють методику навчання усного монологічного мовлення на основі відеотекстів.
Прихильницею зазначеного підходу можна вважати Є.М. Сунцову. Вона дотримується думки, що навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення буде ефективнішим за
умови розробки системи вправ, яка включатиме поетапне цілеспрямоване використання
автентичних відеодокументів, тематично відібраних та адаптованих відповідно до цілей їх
використання у майбутній професійній діяльності. Автентичні відеодокументи, як зазначає
дослідниця, містять матеріали професійної сфери і є авторитетним, проблемним та сучасним джерелом інформації [19, с. 4–5]. Є.М. Сунцова вважає доцільним, і ми цілком з нею
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згодні, навчати монологічного мовлення студентів старших курсів на основі відеодокументів, оскільки у них уже сформовано слухове і зорове сприйняття [19, с. 13].
У своєму дисертаційному дослідженні С.Е. Кіржнер [6] теоретично обґрунтовує, практично розробляє та експериментально доводить ефективність створеної методики навчання студентів третього курсу юридичних факультетів продукування англомовних професійно
спрямованих монологічних висловлювань із застосуванням автентичної відеофонограми.
Автор зазначає, що наявні в автентичних відеофонограмах зразки професійно спрямованих монологічних висловлювань носіїв англійської мови виступають як опора для навчання
студентів усного професійно орієнтованого монологічного мовлення, зокрема монологупояснення, монологу-оцінювання та монологу-переконання. Вона стверджує, що пізнавальна та професійна цінність автентичної відеофонограми полягає у демонстрації реальних проблем і шляхів їх вирішення, що забезпечує змістовий план мовлення студентів, а також мотивує їх до створення власних висловлювань.
Таким чином, базуючись на проведеному огляді наукових праць, можемо сказати,
що ми поділяємо думку М.В. Куімової, яка на початковому етапі пропонує навчати монологічного мовлення на основі читання, та слідом за Н.Р. Петранговською, Є.М. Сунцовою,
С.Е. Кіржнер вважаємо перспективним та ефективним на наступному етапі, зокрема на етапі магістратури, навчати професійно орієнтованого монологічного мовлення на основі сприйняття та розуміння інформації на слух, а саме на основі фахових аутентичних аудіотекстів.
Принцип ситуативної організації навчання. Цей принцип передбачає проведення
навчання іншомовного усного монологічного мовлення у ситуаціях професійного спілкування, тобто у ситуаціях, які передають зміст обраної професії і є типовими для діяльності інженерів-машинобудівників. Власне, формування мовленнєвих навичок та умінь буде
успішнішим, якщо процес оволодіння іноземною мовою організувати у вигляді навчальних
ситуацій, максимально наближених до ситуацій реального спілкування. Цю точку зору поділяють К.С. Лелюшкіна [8], яка зазначає, що використання у навчальному процесі ситуацій
стимулює особистісно орієнтоване спілкування, та Н.Р. Петранговська [13, с. 4], яка стверджує, що навчання іншомовного професійного усного мовлення повинно базуватися на тематиці та ситуаціях спілкування, професійних потребах випускників. На думку О.А. Галанової та С.В. Шестакової [2, с. 76] ефективним є навчання іншомовного професійно орієнтованого говоріння у ситуації презентації наукового продукту, оскільки презентація є однією із
ситуацій професійно-ділового та наукового спілкування.
П.О. Сидоренко також зазначає, що, навчаючи студентів технічних спеціальностей, необхідно відбирати з великої кількості саме ті ситуації, які відповідають комунікативним потребам майбутніх спеціалістів і є типовими для їхньої професійної діяльності [18, с.17]. Саме
тому автор пропонує навчати монологічного мовлення у таких ситуаціях професійно орієнтованого спілкування, як [18, с. 12]: обговорення науково-технічних текстів зі спеціальності; обговорення результатів експериментальних та лабораторних досліджень, науководослідницькі та міжнародні конференції, дискусії, ділові зустрічі, семінари, консультації.
Особливу зацікавленість становлять для нас ситуації, пов’язані із професійною діяльністю інженерів-машинобудівників. Серед них виділяємо: презентацію наукового продукту
та виробленої продукції на міжнародних виставках; виробничу нараду; участь у міжнародних наукових конференціях, виставках, симпозіумах, переговорах; інтерв’ю; дискусії, диспути; інструктаж; ділові зуcтрічі; консультації.
Принцип мотивації. Цей принцип означає, що методика навчання повинна забезпечити високу навчальну та комунікативну мотивацію студентів у процесі оволодіння іноземною мовою [21, с. 174]. Поява ж мотивації може залежати від ступеня зацікавленості матеріалом, його актуальності та новизни, інформативності, проблемності, способу подачі. Важливою є успішна реалізація принципу ситуативної організації навчання. Так, А.А. Улумієв
стверджує [22, с. 65], що проведення навчання на рівні діяльності, в умовах, максимально
наближених до реальної дійсності, здатне забезпечити мотивацію у навчанні та свідомий
підхід до побудови висловлювання.
З метою реалізації принципу мотивації О.Б. Тарнопольський пропонує використовувати такі види навчальної діяльності, як безперервна рольова гра та проектні завдання [21,
с. 175–176].
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Реалізація принципу мотивації з метою навчання майбутніх інженерів-машинобудівників професійно орієнтованого монологічного мовлення, на нашу думку, може передбачати організацію усього навчального процесу як єдиної комплексної ділової гри, яка
охоплює ті ситуації майбутньої професійної діяльності, за яких виникає необхідність побудови розгорнутих монологічних висловлювань з метою вираження власної думки, доведення чи спростування певного твердження. Розвиток умінь професійного монологічного
мовлення, як зазначалося вище, пропонуємо здійснювати на основі фахових автентичних
аудіотекстів.
Розглянуті вище принципи входять до числа тих основних принципів, урахування яких
є важливим при розробці методики навчання професійно орієнтованого монологічного
мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів.
Висновки й перспективи подальших досліджень. Таким чином, на основі аналізу існуючих загальнодидактичних та загальнометодичних принципів ми визначили ті з
них, які вирішують завдання навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів. У межах основних принципів було
окреслено способи їх реалізації. З метою виявлення найбільш прийнятного підходу до навчання професійно орієнтованого усного монологічного мовлення майбутніх інженерівмашинобудівників значну частину уваги було зосереджено на способах реалізації принципу диференціації та інтеграції при навчанні видів мовленнєвої діяльності. У нашому дослідженні вважаємо за доцільне навчати професійно орієнтованого усного монологічного мовлення з використанням фахових автентичних аудіотекстів, які сприяють зануренню у
природне іншомовне середовище, демонструють автентичні мовленнєві зразки, посилюють мотивацію у навчанні, стимулюють до створення власного монологічного висловлювання. Саме такий підхід до навчання вважаємо актуальним, оскільки навички сприймати
та розуміти інформацію на слух у студентів магістратури в основному сформовані та доведені до автоматизму.
Перспективним для аналізу та подальшого дослідження є опис теоретичних засад методики навчання професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів, створення моделі організації навчання із урахуванням
кваліфікаційних вимог, розробка та методична організація системи вправ з метою впровадження її у навчальний процес у межах методичного експерименту.
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В статье определены принципы, учет которых представляется необходимым при разработке
методики обучения профессионально ориентированному устному монологическому говорению студентов магистратуры машиностроительных факультетов, предложены способы реализации выдвинутых принципов, определены наиболее эффективные подходы к обучению профессионально ориентированному устному монологическому говорению.
Ключевые слова: профессионально ориентированное монологическое говорение, принципы
обучения, подходы к обучению, аудиотексты.
Considering high demands to future mechanical engineers’ foreign language proficiency level and the
existing lack of learning time, there appears a necessity in developing more efficient monological speech
teaching methodologies. The author substantiates methodological principles to be used while developing
the stated methodology and the possible ways of implementing those principles.
Key words: ESP monological speech teaching, teaching principles, methods of teaching, mechanical
engineering.
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