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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Стрімкий розвиток 

світового суспільства, інтеграція України в міжнародне співтовариство, 

розширення політичних, економічних і культурних зв’язків між країнами – усе 

це зумовлює необхідність вивчення майбутніми фахівцями іноземних мов, які 

стають основним засобом забезпечення академічної й соціальної мобільності, 

долучення до передових інформаційних технологій світового формату, 

адаптації до сучасних умов полікультурного суспільства. Саме тому зростає 

роль фахівців, зокрема економічного профілю, які вільно володіють 

іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення та підтримання 

професійної взаємодії в міжкультурному просторі. Це, у свою чергу, висуває 

нові вимоги до закладів вищої освіти, які, відповідно до чинних стандартів 

підготовки, мають забезпечити необхідні умови для формування в майбутніх 

економістів іншомовної професійної компетентності як базису ефективної 

професійної комунікації, від якої залежить успіх співпраці з іноземними 

бізнес-партнерами. Парадигма модернізації процесу іншомовної підготовки 

майбутніх економістів ґрунтується на Концепції розвитку освіти на період 

2015–2025 років; Національній стратегії розвитку освіти в Україні  

на 2012–2021 роки; Концепції розвитку педагогічної освіти; Концепції 

гуманітарної освіти в Україні; Законах України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту». 

Необхідність дослідження та вирішення окресленої проблеми, її 

актуальність і своєчасність зумовлені наявними суперечностями між: 

– стандартами полікультурності та багатомовності, на яких ґрунтується 

Європейський освітній простір і до якого інтегрується Україна, та низьким 

рівнем знання іноземних мов суб’єктами освітнього процесу вітчизняних 

закладів освіти й недосконалою організацією її вивчення; 

– об’єктивною потребою в забезпеченні ефективної іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, здатних здійснювати міжкультурну 

професійну комунікацію на високому рівні, та недостатньою спрямованістю 

змісту професійної підготовки (на рівні освітньо-професійних програм, 

навчальних планів) на її задоволення; 

– усвідомленням багатогранності та складності процесу формування 

іншомовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю, її 

інтегративного характеру, що вимагає впровадження інноваційних форм і 

методів навчання, та домінуванням традиційного підходу до організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Проблема підготовки майбутніх економістів до іншомовного 

спілкування в процесі інтегрованого навчання в педагогічній науці знайшла 

відображення при вирішенні широкого кола питань, пов’язаних з: 

теоретичними й методичними основами організації професійної освіти 

(Н. Волкова, С. Гончаренко, І. Драч, Л. Єлагіна, Л. Зеліско, В. Кушнір, О. Харгі 

та ін.); особливостями реалізації положень компетентнісного підходу 
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(М. Головань, О. Губарєва, О. Гура, В. Калінін, Л. Мітіна, Ю. Татур, 

В. Тюріна, М. Фіцула, О. Хуторський та ін.); змістом та структурою 

комунікативної компетентності фахівців (Л. Бахман, Н. Гальскова, І. Зимня, 

М. Кенел, М. Свейн та ін.); науковим розумінням сутності іншомовної 

компетентності (Л. Нежведилова, О. Самойлова, В. Теніщев, О. Усанова, 

Д. Хаймс, А. Холлідей, Ю. Шмідт та ін.); її структурою та специфікою 

формування (М. Кенел, О. Клименко, Н. Костенко, М. Свейн та ін.); 

особливостями іншомовної підготовки майбутніх економістів (Р. Браун, 

Н. Гальскова, С. Ніколаєва та ін.); міжпредметними зв’язками в цілісному 

процесі навчання (І. Волощук, Н. Лошкарьова, В. Максимова, В. Федорова  

та ін.); концептуальними засадами інтеграції освітнього процесу (М. Адамко, 

Р. Білик, А. Дудлі, О. Звягінцева, Л. Кучер, О. Левчук, Р. Мартинова, 

В. Прошкін, Ю. Сьомін, Т. Тарасова, І. Ярощук та ін.). 

Проте, результати проведеного теоретичного аналізу свідчать, що, 

незважаючи на значний науковий інтерес до проблем професійної підготовки 

фахівців, зокрема й економічного профілю, у закладах вищої освіти, 

формування в них комунікативної та іншомовної компетентностей, 

особливостей інтеграції навчання, питанням формування іншомовної 

компетентності в майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання не 

приділено належної уваги, що й зумовило вибір теми дисертації. 

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

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної теми Запорізького 

національного університету «Психолого-педагогічні засади розвитку 

компетентності суб’єктів освітнього простору» (номер державної реєстрації 

0116U004863) та Концепції вивчення іноземних мов в Запорізькому 

національному університеті (протокол № 13 від 20.06.2017), одним з 

виконавців яких є автор. Тему дисертації затверджено науково-технічною 

радою Запорізького національного університету (протокол № 11 від 

16.06.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці, 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці науково-методичних засад, що 

забезпечують ефективність формування у майбутніх економістів іншомовної 

компетентності в процесі інтегрованого навчання. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– визначити теоретичні основи наукового розуміння сутності 

іншомовної компетентності майбутніх економістів; розкрити й 

охарактеризувати її зміст і структуру; 

– проаналізувати зарубіжний та український досвід іншомовної 

підготовки майбутніх економістів; виявити основні підходи до інтеграції 

освітнього процесу; 

– розробити й обґрунтувати науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання та змоделювати цей процес; 
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– експериментально перевірити ефективність науково-методичних засад 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

економістів. 

Предмет дослідження – науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки набуває ефективності, якщо: розроблена й 

реалізується модель освітнього процесу, що передбачає поетапну іншомовну 

підготовку протягом усього періоду навчання; забезпечена інтеграція змісту 

освітнього процесу на рівні його навчальних предметів, форм і методів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених 

завдань, підтвердження гіпотези використано такі методи: 

– теоретичні: аналіз (теоретичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 

контент-аналіз нормативних документів, навчально-методичних матеріалів; 

моделювання – для визначення сутності та структури іншомовної 

компетентності, вивчення зарубіжного й українського досвіду іншомовної 

підготовки майбутніх економістів; з’ясування особливостей інтеграції 

освітнього простору; розробки структурно-функціональної моделі формування 

іншомовної компетентності; 

– емпіричні: діагностичні (спостереження, анкетування, бесіди, 

тестування) – для встановлення рівня сформованості у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності; педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи) – для перевірки ефективності 

впроваджуваних науково-методичних засад іншомовної підготовки; 

– методи математичної статистики: описової математичної 

статистики – для первинної обробки результатів діагностування й графічного 

подання частотних показників, непараметричні методи перевірки 

статистичних гіпотез (критерій узгодженості Пірсона, критерій Колмогорова-

Смирнова) – для кількісного аналізу отриманих результатів та оцінювання 

ефективності проведеної роботи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено 

науково-методичні засади формування іншомовної компетентності у 

майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання: структурно-

функціональну модель освітнього процесу, що включає взаємопов’язані блоки 

(цільовий, методологічний, змістово-процесуальний та результативний) і 

передбачає поетапну іншомовну підготовку протягом усього періоду 

професійного навчання; напрями інтеграції: 1) змісту освітнього процесу 

(предметна інтеграція), що передбачає збагачення змісту однієї дисципліни 
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змістом іншої, базується на основних принципах «предметно-мовного 

інтегрованого навчання» й досягається шляхом створення міждисциплінарних 

педагогічних тандемів, педагогічної системи підтримки навчання іноземної 

мови на заняттях з фахових дисциплін і навпаки; 2) методів іншомовної 

підготовки, заснованих на різних видах навчально-професійної діяльності 

студентів, що передбачають виконання вправ в економічній та іншомовній 

комунікативній сферах; 3) форм освітнього процесу шляхом поєднання 

традиційних форм професійної та мовної підготовки майбутніх економістів у  

закладі вищої освіти з інноваційними підходами до організації освітнього 

процесу; 

– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«професійна компетентність майбутніх економістів», «іншомовна 

компетентність майбутніх економістів»); компоненти, критерії, показники та 

рівні сформованості іншомовної компетентності майбутніх економістів; 
– удосконалено навчально-методичні засади професійної та іншомовної 

підготовки майбутніх економістів на підставі впровадження інтерактивних 

форм і методів навчання (метод презентації, тренінгові вправи, кейс-метод, 

метод проблемного навчання, метод ділових (рольових) ігор, навчальна та 

наукова дискусія тощо); інноваційних технологій організації освітнього 

процесу (змішане навчання, перевернуте заняття, лінгвосамоосвіта тощо); 

– набули подальшого розвитку теоретичні та методичні положення щодо 

змісту інтеграції навчання в закладах вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в професійну підготовку майбутніх економістів: основних 

положень Концепції вивчення іноземних мов (у співавторстві) та структурно-

функціональної моделі формування іншомовної компетентності; навчально-

методичного забезпечення дисциплін «Іноземна мова (англійська)» та 

«Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості (англійська)» 

(у співавторстві); практикуму до комунікативного комплексу «New English 

File (Intermediate)»; авторського комплексу засобів моніторингу рівня 

сформованості іншомовної компетентності (методи діагностики мотивації, 

дидактичні тести, практичні завдання та вправи); інтерактивних форм і 

методів навчання концепції «Blended Learning», перевернутого навчання «Flip-

the classroom technique», дистанційного онлайн-курсу «Introduction to the 

profession», методичних рекомендацій для лінгвосамоосвіти. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження є основною для подальшого вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх економістів у системі вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Національної 

академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 

(довідка № 31/69 від 10.06.2020), Житомирського державного університету 

ім. Iвана Франка (довідка № 1/690 від 16.06.2020), Миколаївського 

мiжрегiонального інституту розвитку людини відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» (довідка № 1/25-114 від 19.06.2020), 
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Запорізького національного університету (довідка № 01.01-13/86 від 

25.06.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Science and Education a New Dimension» (м. Будапешт, 

2017 р.); «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (м. Київ, 2017 р.); «Досвід і 

проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на 

засадах компетентнісного підходу до освіти» (м. Запоріжжя, 2018 р.); 

«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей 

майбутнього фахівця» (м. Суми, 2018 р.); «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Теорія і практика дистанційного навчання у 

професійній освіті» (м. Київ, 2018 р.); «Педагогіка вищої школи: досвід і 

тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Педагогіка і психологія 

професійної освіти: актуальні проблеми» (м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертації 

відображено в 14 публікаціях, з них: 3 – статті в наукових фахових виданнях 

України; 3 – статті в наукових виданнях інших держав; 7 – матеріали 

конференцій; 1 – навчально-методичне видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 260 сторінок (10,8 авт. арк.), з яких основний 

текст – 167 сторінок (7 авт. арк.). Робота містить 3 рисунки і 26 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами та планами; визначено мету й завдання, об’єкт, 

предмет, методи дослідження; викладено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; подано відомості про апробацію, публікації. 

У першому розділі – «Науково-теоретичні основи формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання» – проаналізовано наукові засади розуміння 

сутності феномену «іншомовна компетентність майбутніх економістів»; 

розкрито його зміст і структуру; висвітлено зарубіжний та український досвід 

іншомовної підготовки майбутніх економістів; виокремлено особливості 

реалізації інтегрованого підходу в закладах вищої освіти. 

Результати здійсненого теоретичного аналізу засвідчили, що успішність 

професійної діяльності сучасного економіста базується на сформованій 

системі не лише професійних знань, а й умінь та навичок професійної 

комунікації, зокрема іншомовної, спрямованої на безпосереднє спілкування з 

іноземними діловими партнерами й колегами. Відтак, метою вивчення 

іноземної мови в закладах вищої освіти є формування в студентів-економістів 

іншомовної комунікативної компетентності на рівні, достатньому для 
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практичного застосування мови. Процес іншомовної підготовки має 

підпорядковуватись логіці компетентнісного підходу, відповідно до якого 

організація навчання передбачає набуття низки компетенцій, що в сукупності 

утворюють професійну компетентність майбутнього фахівця та надають змогу 

ефективно діяти в нестандартних професійних ситуаціях (М. Головань, 

О. Губарєва, О. Гура, В. Калінін, Л. Мітіна, Ю. Татур, В. Тюріна, М. Фіцула, 

О. Хуторський та ін.). 

У роботі розкрито й охарактеризовано різноманітність і різноплановість 

наукового розуміння сутності іншомовної компетентності. Так, цей феномен 

розглядають як: спроможність грамотно користуватися системою мови, знати 

мовні норми, обирати правильну комунікативну поведінку (W. Hutmacher); 

здатність вести спілкування відповідно до цілей, сфер, ситуацій дійсності 

(О. Усанова); знання мови, високий рівень практичного володіння як 

вербальними, так і невербальними її засобами (Л. Нежведилова); певний 

рівень володіння мовними, мовленнєвими й соціокультурними знаннями, 

вміннями та навичками, що дає змогу фахівцю доцільно вибудовувати 

мовленнєву поведінку залежно від психологічних чинників процесу 

спілкування (О. Самойлова); складне інтегративне ціле, яке забезпечує 

компетентне професійне спілкування мовою спеціальності в умовах 

міжкультурної комунікації (В. Теніщева); здатність і готовність особистості як 

суб’єкта діяльності здійснювати ефективну іншомовну комунікацію з носіями 

мови (Ю. Шмідт) тощо. Це дало підстави іншомовну компетентність 

майбутніх економістів розглядати як інтегративну системно-ціннісну та 

особистісно-професійну якість, що базується на спеціальних іншомовних 

знаннях та вміннях, ціннісному ставленні до майбутньої професійної 

комунікативної діяльності, усвідомленні її мотивів і забезпечує здатність 

особистості до здійснення іншомовної, міжмовної, міжкультурної й 

міжособистісної комунікації в усній та письмовій формах на різноманітну 

загальну й професійну (економічну) тематику. 

Враховуючи теоретичне підґрунтя дослідження компонентної структури 

комунікативної компетентності (Л. Бахман, Н. Гальскова, І. Зимня, М. Кенел, 

М. Свейн та ін.) й особистий досвід, розкрито та охарактеризовано зміст 

базових компонент іншомовної компетентності майбутніх економістів, а саме: 

мотиваційної (містить власне мотивацію, ціннісні та професійно значущі 

якості особистості); мовної (виявляється в комплексі сформованих 

іншомовних знань як знання особливого роду, що є засобом активізації 

свідомості та їх словесного вираження в процесі формування думки й мови 

іноземною мовою); мовленнєвої (передбачає сформованість іншомовних  

умінь – комплексу пізнавальних дій, спрямованих на вирішення певних 

завдань на базі сформованих знань іншомовної діяльності). 

Подані в роботі результати вивчення зарубіжного (Велика Британія, 

Німеччина, Італія, Фінляндія, Естонія, В’єтнам, Грузія, Ізраїль, Китай, 

Сінгапур, Туреччина) та українського досвіду іншомовної підготовки 

майбутніх економістів дали підстави констатувати таке. По-перше, у 
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зарубіжних країнах значну увагу приділяють формуванню іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців. Аналіз науково-педагогічної та 

методичної літератури, нормативно-правових документів дав змогу 

виокремити провідні напрями такої роботи, серед яких: концепція 

інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання («CLIL – Content and 

language integrated learning»); концепція змішаного навчання («Blended 

Learning»); концепція лінгвістичної самоосвіти та самопідготовки до 

іншомовної комунікативної діяльності. По-друге, однією з провідних ідей 

розвитку сучасної української мовної освіти проголошено активний розвиток 

володіння іноземними мовами. Це зумовлює пошуки закладів вищої освіти в 

напрямі модернізації процесу професійної іншомовної підготовки. Проте, у 

більшості з них провідним документом, яким керуються освітяни для 

підготовки робочих програм з вивчення іноземної мови студентами 

нефілологічного профілю, зокрема економічного, є програма з англійської 

мови для професійного спілкування (АМПС), реалізація якої забезпечена 

усталеними традиційними методами. По-третє, одним з актуальних напрямів 

реалізації іншомовної професійної підготовки як за кордоном, так і в 

українському освітньому просторі є інтегрований підхід. 

Поданий у дисертації аналіз науково-теоретичних засад інтеграції в 

освіті (М. Адамко, Р. Білик, А. Дудлі, О. Звягінцева, Л. Кучер, О. Левчук, 

Р. Мартинова, В. Прошкін, Ю. Сьомін, Т. Тарасова, І. Ярощук та ін.) дав 

підстави під інтегрованим навчанням розуміти процес одночасного набуття 

знань та вмінь у декількох видах діяльності: професійній та іншомовній, а 

також виокремити основні положення, які забезпечують його реалізацію: 

інтеграція на предметному рівні (поєднання змісту іншомовної підготовки зі 

змістом профільних професійних дисциплін); інтеграція на рівні методів 

навчання (поєднання методик викладання наук); інтеграція на рівні форм 

навчання (комбінація різноманітних форм організації навчального процесу); 

горизонтальна (у природничих науках) та вертикальна (між групами наук) 

інтеграція. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання» – розроблено й обґрунтовано структурно-

функціональну модель формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів у процесі інтегрованого навчання та науково-методичні засади 

цього процесу. 

Базуючись на принципах педагогічного моделювання, теоретичних і 

методологічних основах процесу формування у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності в процесі інтегрованого навчання, у роботі 

презентовано авторську структурно-функціональну модель освітнього 

процесу, що включає взаємопов’язані блоки (цільовий, методологічний, 

змістово-процесуальний та результативний) і передбачає поетапну іншомовну 

підготовку протягом усього періоду навчання (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування іншомовної 

компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання

Цільовий блок 

Методологічний блок  

Підходи: 

 компетентнісний; 

 інтегрований; 

 особистісно орієнтований; 

 комунікативно-діяльнісний; 

 професійно орієнтований 

Принципи: 

 професійної мовної спрямованості; 

 іншомовної комунікативної взаємодії; 

 інтеграції іншомовної підготовки зі 

змістом спеціальних дисциплін; 

 полікультурності 

 

 

 

Складові ІК 

Мета: формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів  
в процесі інтегрованого навчання 

 Мотиваційна складова 

(мотивація, ціннісні  

та професійно значущі 

якості особистості) 

Мовна компетенція (іншомовні знання) 

Мовленнєва  

компетенція  

(іншомовні вміння) 

 

Результативний блок 

 Критерії Показники Рівні 

Результат: сформованість іншомовної компетентності у майбутніх економістів  
у процесі інтегрованого навчання 

Змістовно-процесуальний блок 
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Етапи 

Засоби: 

 мультимедійні засоби;                                    комп’ютерні тренажери; 

 аудіовізуальні та графічні редактори;           підручники, посібники, словники 

Зміст: 
дисципліни 

навчального плану 

професійної економічної 

підготовки;  

«Іноземна мова», 

«Іноземна мова 

професійно-

комунікативної 

спрямованості» 
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Цільовий блок містить мету, що детермінована соціальним замовленням і 

ґрунтується на нормативно-методичній базі іншомовної підготовки в закладах 

вищої освіти та вимогах до професійної кваліфікації майбутніх фахівців 

економічного профілю; складові іншомовної компетентності (мотиваційна - 

мотивація до вивчення мови, до самоосвіти й саморозвитку; мовна - 

іншомовні знання; мовленєва – іншомовні вміння), що спрямовують освітній 

процес. 

Методологічний блок моделі визначає основні методологічні підходи 

(компетентнісний, інтегрований, особистісно орієнтований, діяльнісний) та 

принципи (професійної мовної спрямованості, іншомовної комунікативної 

взаємодії, ситуативно-тематичної організації навчання, інтеграції іншомовної 

підготовки зі змістом спеціальних дисциплін, полікультурності), на яких має 

базуватись освітній процес. 

Змістово-процесуальний блок презентує науково-методичні засади, які 

визначають особливості організації освітнього процесу: 1) інтеграція 

навчального змісту професійної підготовки майбутніх економістів; 

2) інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх економістів, 

заснованих на різних видах їх навчально-професійної діяльності; 3) інтеграція 

форм освітнього процесу.  

Відображає перелік спеціально розроблених методів (метод кейсів; 

метод ментальних карт; ситуаційне моделювання; ділові та рольові ігри; 

тренінгові вправи; презентації, проблемні дискусії тощо); форм (практичні 

заняття з мови в навчальній аудиторії; змішане навчання («Blended Learning»); 

перевернуте навчання («Flip-the-classroom technique»); бінарні лекції; 

самостійна робота з дистанційними онлайн-курсами тощо) та засобів навчання 

(мультимедійні засоби; комп’ютерні тренажери; аудіовізуальні та графічні 

редактори; дистанційна онлайн-платформа; підручники, посібники, словники 

тощо), а також основні його етапи (початково-термінологічний, базово-

мовленнєвий і професійно-комунікативний). 

Результативний блок містить критерії, показники та рівні сформованості 

іншомовної компетентності майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання. 

У роботі послідовно розкрито й обґрунтовано основні напрями й шляхи 

інтеграції змісту освітнього процесу. По-перше, це предметна інтеграція, яка 

передбачає збагачення змісту однієї дисципліни змістом іншої й базується на 

основних принципах «предметно-мовного інтегрованого навчання» – 4 «С» 

CLIL (за Д. Койл), а саме: сontent (зміст) – вивчення предметів економічного 

спрямування, набуття майбутніми економістами професійних знань та вмінь 

відбувається за допомогою іноземної мови; сommunication (комунікація) – 

спілкування відбувається іноземною мовою, що є головним засобом навчальної 

взаємодії: вивчення мови не відокремлено, а шляхом застосування її в 

професійних ситуаціях економічної сфери; сognition (пізнання) – 

забезпечується активізація когнітивних (пізнавальних) здібностей студентів, 

навчання спрямовано на вирішення проблемних ситуацій з одночасним  
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розвитком базових умінь міжсособистісної іншомовної комунікації та 

навчально-пізнавальних мовних компетенцій; сulture (культура) – реалізується 

взаємозв’язок мови, мислення та культури, що зумовлює формування вмінь 

здійснювати професійну діяльність в інших культурах. Відповідно до логіки 

дослідження, предметна інтеграція іншомовної підготовки майбутніх 

економістів досягається шляхом створення міждисциплінарних педагогічних 

тандемів; педагогічної системи підтримки навчання іноземної мови на заняттях 

з фахових дисциплін (викладання окремих тем і курсів іноземною мовою) і, 

навпаки, педагогічної системи підтримки навчання фахових тем на заняттях з 

іноземної мови (вивчення мови на економічному контексті). 

По-друге, інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх 

економістів, заснованих на різних видах їх навчально-професійної діяльності, 

що передбачає виконання одних і тих самих вправ в економічній та іншомовній 

комунікативній сферах. Результати здійсненого аналізу комунікативних потреб 

студентів в іншомовному спілкуванні та специфіки їх майбутньої професійної 

діяльності дали змогу зосередити увагу на таких основних методах підготовки, 

як:  

– метод презентації, який забезпечує необхідні умови для демонстрації 

студентом отриманих і систематизованих професійних знань, умінь 

комунікації, у тому числі іншомовної, введення нової лексики; 

– метод створення ментальних карт, що є дієвим засобом системного 

сприйняття іншомовної й професійної інформації, допомагає візуалізувати ідеї, 

інформацію в цікавій, переконливій формі, дає цілісне бачення певної теми, 

можливість структурувати і запам’ятовувати найважливішу інформацію та 

відтворювати її в подальшому; 

– тренінгові вправи, які є інструментальною дією, що допомагає 

майбутнім економістам отримувати нові можливості засвоєння набору 

іншомовних мовних та мовленнєвих засобів для набуття вмінь іншомовної 

професійної комунікації, уникати помилок і труднощів у такому спілкуванні, 

формувати ефективну поведінку в різних професійних ситуаціях спілкування; 

– кейс-метод, завдяки якому, крім формування компетенцій володіння 

іноземною мовою, у майбутніх економістів забезпечуються: розвиток 

критичного мислення; активізація групової іншомовної діяльності; 

удосконалення професійних знань, умінь і якостей, зокрема управлінських та 

організаторських; 

– метод проблемного навчання, що забезпечує: активізацію пошукової 

діяльності студентів; формування в них фундаментальних знань з предмету, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань; розвиток креативних якостей з 

огляду на специфіку майбутньої роботи; створення середовища для 

іншомовного спілкування; 

– метод ділових (рольових) ігор, який спрямований на моделювання 

різноманітних типових та нестандартних ситуацій майбутньої професійної 

діяльності й економічної міжнародної практики, вирішення яких вимагає 

професійних знань і практичних навичок іншомовного спілкування; 
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– навчальна або наукова дискусія – забезпечує спільну комунікативну 

діяльність, сприяє виробленню загального вирішення професійної проблеми. 

По-третє, інтеграція форм освітнього процесу, яка має за мету поєднання 

традиційних форм професійної та мовної підготовки майбутніх економістів у 

закладі вищої освіти з інноваційними підходами до організації освітнього 

процесу, зокрема: змішане навчання, яке передбачає комбінацію онлайн та 

офлайн-навчання; перевернуте навчання, що базується на перевернутому для 

традиційного навчання підході до опанування нових знань – передування 

самостійного опрацювання студентами матеріалу за допомогою інформаційно-

комунікаційних; лінгвосамоосвіта – передбачає активізацію індивідуальної 

пізнавальної активності, спрямованої на формування та вдосконалення вмінь 

іншомовного спілкування з орієнтацією на майбутню професійну діяльність 

тощо. 

Упровадження в професійну підготовку майбутніх економістів авторської 

структурно-функціональної моделі, реалізація розроблених і теоретично 

обґрунтованих науково-методичних засад інтеграції освітнього процесу 

забезпечать успішність формування в них іншомовної компетентності. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження ефективності 

науково-методичних засад формування іншомовної компетентності у 

майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання» – розкрито 

особливості організації педагогічного експерименту з перевірки ефективності 

розроблених педагогічних заходів; подано його хід та результати. 

Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження, аналіз 

результатів яких підтвердив актуальність роботи, надав можливість визначити 

поточний стан організації іншомовної підготовки; забезпечив апробацію 

методів діагностики, обґрунтування структури, критеріїв і показників 

сформованості у майбутніх економістів іншомовної компетентності, 

формування експериментальних та контрольних груп.  

Дослідно-експериментальна робота була побудована відповідно до 

основних вимог до проведення педагогічного експерименту (С. Гончаренко, 

П. Образцов, В. Сластьонін та ін.) і здійснена впродовж 2016–2020 рр. на базі 

Запорізького національного університету в три етапи (констатувальний, 

формувальний і контрольний) за лонгітюдною (подовженою) формою, що 

передбачало тривалий вплив експериментальних чинників (протягом усіх 

курсів навчання). До експериментальної групи (ЕГ) увійшли студенти 

економічного факультету спеціальностей 071 Облік і аудит і 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування в кількості 47 осіб; до контрольної групи – 

студенти інженерного навчально-наукового інституту спеціальностей 

051 Економіка, 071 Облік і аудит і 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування в кількості 47 осіб. 

Завданням констатувального етапу експерименту було визначення 

первинного рівня іншомовної компетентності майбутніх економістів. Для цього 

застосовано авторський комплекс діагностичних методик, який включав: 

адаптовану «Методику діагностики мотивації до навчальної діяльності та 
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вивчення мови», розроблену А. Реаном, В. Якуніним, модифіковану 

Е. Бадамаєвою; адаптовану «Методику діагностики мотивації до самоосвіти та 

саморозвитку», розроблену О. Сергеєнковою, – для встановлення рівня 

мотивації до іншомовного навчання та лінгвосамоосвіти; дидактичні тести, 

практичні завдання й вправи – для перевірки знань мовного (фонетика, лексика, 

граматика) та мовленнєвого матеріалу (знання мовленнєвих особливостей 

професійної сфери); типові навчально-мовленнєві ситуації – для діагностики 

рівня сформованості комплексу вмінь, необхідних для здійснення майбутніми 

фахівцями ефективної іншомовної комунікації в професійній сфері. 

Аналіз кількісних та якісних показників, отриманих за результатами 

цього етапу педагогічного експерименту, дав змогу констатувати однорідність 

рівнів сформованості іншомовної компетентності студентів ЕГ і КГ (переважно 

низький). 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

упровадження розроблених педагогічних заходів і, враховуючи тривалість 

навчання, охоплював три підетапи: початково-термінологічний (І курс), базово-

мовленнєвий (ІІ–ІІІ курси) та професійно-комунікативний (ІІІ–IV курси). 

Перший підетап передбачав інтенсивне вивчення іноземної мови з огляду 

на необхідність створення лінгвістичної бази для професійної сфери й включав 

дисципліну «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька) (I семестр – 

4 години, II семестр – 2 години на тиждень), елементом практичних занять якої 

були завдання з професійною тематикою; майндмепінг (створення ментальних 

карт за окремими темами професійних дисциплін); викладання окремих тем 

іноземною мовою профільного курсу «Економічна теорія»; додаткові 

факультативні заняття з іноземної мови. 

На другому підетапі увага була зосереджена на формуванні у майбутніх 

економістів умінь іншомовної професійної комунікації, він включав курс 

«Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» (2 години на 

тиждень у кожному семестрі); покрокове введення викладання іноземною 

мовою окремих тем профільних дисциплін; активне впровадження 

інтерактивних методів роботи: кейс-методу (створення умов, наближених до 

реальної професійної діяльності); ділових ігор (моделювання професійних 

комунікативних ситуацій); концепції змішаного навчання «Blended learning» 

(використання ІКТ-ресурсів, дистанційного онлайн-курсу «Introduction to the 

profession. Lingua-self-education»); факультативних занять з іноземної  

мови. 

Зміст професійно-комунікативного етапу іншомовної підготовки мав суто 

професійний характер і включав курс «Іноземна мова професійно-

комунікативної спрямованості» (2 години на тиждень); викладання іноземною 

мовою дисципліни «Міжнародна економіка»; роботу з іноземною 

документацією професійної сфери (договорами, бізнес-планами, угодами, 

фінансовою звітністю тощо); підготовку анотацій і презентацій. 

Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав вторинне 

діагностування рівня сформованості іншомовної компетентності у майбутніх 
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економістів. Отримані дані засвідчили позитивну динаміку змін в 

експериментальній групі порівняно з контрольною: у студентів 

експериментальної групи збільшились показники високого та достатнього 

рівнів сформованості кожної з компонент іншомовної компетентності завдяки 

зменшенню частки середнього й низького рівнів. Зокрема, за мотиваційною 

компонентою – приріст частки кількості студентів високого рівня становить 

16% і достатнього – 51% (при 14% і 31% у контрольній групі відповідно); за 

компонентою мовної компетенції приріст частки кількості студентів високого 

рівня – 21% і достатнього – 55% (при 12% і 34% у контрольній групі 

відповідно); за компонентою мовленнєвої компетенції приріст частки кількості 

студентів високого рівня – 19% і достатнього – 51% (при 12% і 29% у 

контрольній групі відповідно). 

Виявлено позитивну динаміку результатів в експериментальній групі для 

всіх інтегральних показників, що значно перевищує відповідні показники 

контрольної групи. Вищі результати сформованості означених компонент в 

експериментальній групі порівняно з контрольною пояснюються педагогічним 

ефектом у зв’язку з упровадженням авторської концептуальної моделі. Проте, з 

метою уникнення випадковості у висновках щодо динаміки результатів 

сформованості зазначених компонент застосовано методи перевірки 

статистичних гіпотез: χ
2
-критерій Пірсона та λ-критерій Колмогорова-

Смирнова. Результати перевірки наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Результати перевірки статистичних гіпотез: χ
2
-критерій Пірсона  

та λ-критерій Колмогорова-Смирнова 
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Таким чином, результати контрольного вимірювання підтвердили 

гіпотезу дослідження щодо ефективності впливу розроблених науково-

методичних засад формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів у процесі інтегрованого навчання. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

науково-методичних засад, що забезпечують успішність формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання. Одержані результати підтвердили правомірність гіпотези, 

покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання надають змогу 

зробити загальні висновки. 

1. Результати здійсненого теоретичного аналізу засвідчили 

різноманітність і різноплановість наукового розуміння сутності іншомовної 

компетентності. Проте, незважаючи на відмінності, спільним є усвідомлення 

того, що цей феномен є системним явищем, яке відображає певний рівень 

знання мови й практичного володіння її засобами, забезпечує здатність і 

успішність міжкультурної взаємодії, зокрема в професійній сфері. Це дало 

підстави іншомовну компетентність майбутніх економістів розглядати як 

інтегративну системно-ціннісну та особистісно-професійну якість, що 

базується на спеціальних іншомовних знаннях і вміннях, ціннісному ставленні 

до майбутньої професійної комунікативної діяльності, усвідомленні мотивів 

такої діяльності й забезпечує здатність особистості до здійснення іншомовної, 

міжмовної, міжкультурної та міжособистісної комунікації в усній і письмовій 

формах на різноманітну загальну й професійну економічну тематику. 

Базовими компонентами іншомовної компетентності майбутніх 

економістів визначено такі: мотиваційну (містить власне мотивацію, ціннісні 

та професійно значущі якості особистості); мовну (виявляється в комплексі 

сформованих іншомовних знань, які розуміються як знання особливого роду, 

що виступають засобом активізації свідомості та їх словесного вираження в 

процесі формування думки й мови іноземною мовою); мовленнєву (передбачає 

сформованість іншомовних умінь – комплексу пізнавальних дій, спрямованих 

на вирішення певних завдань на базі сформованих знань іншомовної 

діяльності). 

2. Здійснений аналіз зарубіжного та українського досвіду іншомовної 

підготовки майбутніх економістів засвідчив, з одного боку, різноманітність 

розроблених підходів до організації навчання в закордонних закладах вищої 

освіти, що знаходить своє відображення в реалізації певних концепцій 

підготовки («CLIL – Content and language integrated learning»; концепція 

змішаного навчання («Blended Learning»); концепція лінгвістичної самоосвіти 

й самопідготовки до іншомовної комунікативної діяльності тощо), з іншого – 

традиційність та усталеність української системи вивчення іноземної мови 

студентами економічного профілю. Також встановлено, що одним з 
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актуальних напрямів реалізації іншомовної професійної підготовки як за 

кордоном, так і в українському освітньому просторі є інтеграція освітнього 

процесу, що передбачає одночасне набуття знань та вмінь у декількох видах 

діяльності: професійній та іншомовній.  

3. Розроблено й обґрунтовано науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання: структурно-функціональну модель освітнього процесу, що включає 

взаємопов’язані блоки (цільовий, методологічний, змістовий; процесуальний 

та результативний) і передбачає поетапну іншомовну підготовку протягом 

усього періоду навчання; напрями й шляхи інтеграції змісту освітнього 

процесу. По-перше, це предметна інтеграція, яка полягає в збагаченні змісту 

однієї дисципліни змістом іншої й базується на основних принципах 

«предметно-мовного інтегрованого навчання» та досягається шляхом 

створення міждисциплінарних педагогічних тандемів; педагогічної системи 

підтримки навчання іноземної мови на заняттях з фахових дисциплін 

(викладання окремих тем і курсів іноземною мовою) та, навпаки, педагогічної 

системи підтримки навчання фахових тем на заняттях з іноземної мови 

(вивчення мови на економічному контексті). По-друге, інтеграція методів 

іншомовної підготовки майбутніх економістів, заснованих на різних видах їх 

навчально-професійної діяльності. По-третє, інтеграція форм освітнього 

процесу шляхом поєднання традиційних форм професійної та мовної 

підготовки майбутніх економістів у закладі вищої освіти з інноваційними 

підходами до організації освітнього процесу (змішане навчання; перевернуте 

навчання; лінгвосамоосвіта). 

4. Результати експериментальної перевірки науково-методичних засад 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання засвідчили їх ефективність та доцільність подальшого 

упровадження в освітню практику на основі розробленої Концепції вивчення 

іноземних мов, авторського комплексу діагностичних (методи діагностики 

мотивації, дидактичні тести, практичні завдання та вправи) і навчально-

методичних матеріалів (робочі програми з іноземної мови, інтерактивні форми 

й методи навчання концепції «Blended Learning», перевернутого навчання 

«Flip-the classroom technique», дистанційний онлайн-курс «Introduction to the 

profession», методичні рекомендації тощо). 

Отже, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його мети, 

що полягає в розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці науково-

методичних засад, які забезпечують ефективність формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності в процесі інтегрованого навчання. 

Разом із тим, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів і повноти 

проблеми й підтверджує необхідність продовження роботи за такими 

напрямами наукового пошуку, як: теоретико-методичне обґрунтування 

системи інтегрованого навчання на різних курсах навчання, формування 

культури самоосвіти та лінгвосамоосвіти майбутніх економістів у закладах 

вищої освіти тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Чернявський Б. Р. Формування іншомовної компетентності у 

майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання. – Кваліфікована 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання. На підставі теоретичного аналізу наукових підходів до розуміння 

поняття іншомовної компетентності майбутніх економістів виявлено її 

сутність і структуру. Розроблено й запропоновано структурно-функціональну 

модель формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності в 

процесі інтегрованого навчання. 

Визначено й обґрунтовано провідні науково-методичні засади, що 

забезпечують ефективне формування зазначеного феномену, зокрема: 

інтеграції навчального змісту професійної підготовки майбутніх економістів, 

що базується на європейський концепції CLIL; інтеграції методів іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, заснованих на різних видах їхньої 

навчально-професійної діяльності; інтеграції форм освітнього процесу, що дає 

можливість найбільш ефективно реалізувати сучасні освітні вимоги. 
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Проведено експериментальну перевірку запропонованих науково-методичних 

засад.  

Ключові слова: іншомовна компетентність, майбутні економісти, 

інтегроване навчання, професійна підготовка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Чернявский Б. Р. Формирование иноязычной компетентности у 

будущих экономистов в процессе интегрированного обучения. – 

Квалифицированная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 2021. 

В диссертации изложено новое решение проблемы формирования 

иноязычной компетентности у будущих экономистов в процессе 

интегрированного обучения. Основные идеи диссертации базируются на 

анализе фундаментальных работ выдающихся отечественных и зарубежных 

ученых и затрагивают концептуальные основы профессиональной подготовки 

будущих экономистов, а именно: теоретико-методические основы 

профессионального образования экономистов, особенности иноязычной 

подготовки будущих экономистов, теоретические положения формирования у 

будущих экономистов иноязычной компетентности, концептуальные основы 

организации интегрированного обучения. На основании осуществленного 

теоретического анализа в работе иноязычная компетентность определена как 

интегративное системно-ценностное и личностно-профессиональное качество, 

которое базируется на специальных иноязычных знаниях и умениях, 

ценностном отношении к будущей профессиональной коммуникативной 

деятельности, осознании ее мотивов и обеспечивает способность личности к 

осуществлению иноязычной, межъязыковой, межкультурной и 

межличностной коммуникации в устной и письменной формах на различную 

общую и профессиональную экономическую тематику. Раскрыта ее структура 

и охарактеризованы компоненты. 

Разработана и предложена структурно-функциональная модель 

формирования у будущих экономистов иноязычной компетентности в 

процессе интегрированного обучения, которая состоит из целевого, 

методологического, содержательно-процессуального, результативного блоков 

и предполагает поэтапную иноязычную подготовку на протяжении всего 

периода обучения. 

Выделены и охарактеризованы компоненты, критерии, показатели и 

уровни сформированности у будущих экономистов иноязычной 

компетентности. Раскрыты основные пути интеграции образовательного 

процесса. Во-первых, это предметная интеграция, которая предусматривает 

обогащение содержания одной дисциплины содержанием другой и базируется 

на основных принципах «предметно-языкового интегрированного обучения», 
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достигается путем создания междисциплинарных педагогических тандемов; 

педагогической системы поддержки обучения иностранному языку на 

занятиях по специальным дисциплинам (преподавание отдельных тем и 

курсов на иностранном языке) и, наоборот, педагогической системы 

поддержки обучения профессиональных тем на занятиях по иностранному 

языку (изучение языка на экономическом контексте). Во-вторых, интеграция 

методов иноязычной подготовки будущих экономистов, основанных на 

различных видах их учебно-профессиональной деятельности (метод 

презентации, майндмэппинг (метод ментальных карт), тренинговые 

упражнения, кейс-метод, метод проблемного обучения, метод деловых 

(ролевых) игр, учебная или научная дискуссия), что предусматривает 

выполнение одних и тех же упражнений в экономической и иноязычной 

коммуникативной сфере. В-третьих, интеграция форм образовательного 

процесса путем сочетания традиционных форм профессиональной и языковой 

подготовки будущих экономистов в заведении высшего образования с 

инновационными подходами к организации образовательного процесса 

(смешанное обучение; перевернутое занятия; лингвосамообразование). 

Результаты экспериментальной проверки научно-методических основ 

формирования иноязычной компетентности у будущих экономистов в 

процессе интегрированного обучения засвидетельствовали их эффективность 

и целесообразность дальнейшего внедрения в образовательную практику на 

основе разработанной Концепции изучения иностранных языков, авторского 

комплекса диагностических (методы диагностики мотивации, дидактические 

тесты, практические задания и упражнения) и учебно-методических 

материалов (рабочие программы по иностранному языку, интерактивные 

формы и методы обучения концепции «Blended Learning», перевернутого 

обучения «Flip-the classroom technique», дистанционного онлайн-курса 

«Introduction to the profession», методических рекомендаций). 

Ключевые слова: иноязычная компетентность, будущие экономисты, 

интегрированное обучение, профессиональная подготовка. 

 

SUMMURY 

 

Chernyavsky B. R. Formation of foreign language competence among 

future economists in the process of integrated learning. – Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

A dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences in the 

specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – Zaporizhzhia 

National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation represents a new solution to the problem of the formation of 

foreign language competence of future economists in the process of integrated 

education. Its essence and structure are analyzed that based on the theoretical 

analysis of scientific approaches to the definition of the concept of foreign language 

competence of future economists. A structural and functional model of the 
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formation of foreign language competence of future economists in the process of 

integrated learning has been developed and suggested.  

The leading scientific and methodological foundations have been identified 

and substantiated, ensuring the effective formation of this phenomenon, in 

particular: integration of the educational content of professional training of future 

economists, based on the European concept of CLIL; integration of methods of 

foreign language training of future economists, based on various types of their 

educational and professional activities; integration of the forms of the educational 

process, allowing the most effective implementation of the requirements of the 

modern system of higher education. An experimental check of the suggested 

scientific and methodological foundations has been carried out. 

Key words: foreign language competence, future economists, integrated 

learning, professional training. 
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