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АНОТАЦІЯ
Піддубцева О. І. Формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). – Запорізький
національний університет, Запоріжжя, 2021.
У дисертації досліджено проблему формування готовності майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Розкрито й охарактеризовано зміст і структуру готовності майбутніх фахівціваграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, визначено
організаційно-педагогічні умови її формування.
Основні

ідеї

дисертації,

що

розроблені

на

основі

аналізу

фундаментальних робіт видатних зарубіжних і вітчизняних науковців,
визначають концептуальні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівціваграріїв, а саме формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування.
Здійснений

аналіз

особливостей

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування фахівців-аграріїв дає змогу визначити готовність до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування як професійно значущу
якість особистості, що становить систему взаємопов’язаних структурних
компонентів,

із-поміж

яких

мотиваційний,

змістовно-операційний

і

комунікативний. Мотиваційний компонент відображає цілеспрямованість і
позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності, зацікавленість
студентів до оволодіння іноземною мовою; змістовно-операційний передбачає
розширення та оновлення знань, умінь і навичок, потрібних для успішного
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування;

комунікативний

відображає вміння застосовувати отримані знання, уміння і навички під час
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
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У дисертаційній праці проаналізовано зарубіжний і український досвід
іншомовної підготовки майбутніх фахівців різних галузей, що засвідчує
різноманітність розроблених підходів до організації навчання в закладах вищої
освіти, які втілені й відображені в певних концепціях підготовки майбутніх
фахівців за кордоном (Deutsch für den Beruf, English for specific purposes,
Content and language integrated learning, Сontent-based second language
instruction, Immersion, Cooperative language learning, Collaborative learning
тощо). Вітчизняній системі іншомовної підготовки студентів аграрної галузі
притаманне об’єднання традиційних та інноваційних технологій. Установлено,
що одним із актуальних напрямів реалізації іншомовної професійної
підготовки як за кордоном, так і в українському освітньому просторі є
орієнтування на одночасне набуття знань, умінь, навичок і компетенцій у
професійній та іншомовній діяльності.
Спираючись на засади професійно орієнтованого навчання, у
дисертації розроблено й обґрунтовано організаційно-методичні засади
формування

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування. Створено структурно-функціональну модель освітнього процесу,
яка враховує взаємопов’язані блоки, а саме: мотиваційно-цільовий, теоретикометодологічний, змістовно-технологічний і результативно-оцінювальний. Така
модель передбачає: 1) реалізацію вимоги зі збагачення змісту фахової
підготовки змістом дисциплін іншомовної підготовки, що досягають через
налагодження міждисциплінарних зв’язків; 2) розроблення педагогічної
системи підтримки навчання іноземної мови на заняттях з фахових дисциплін
і навпаки (викладання окремих тем іноземною мовою, вивчення мови в
агрономічному контексті); 3) оновлення системи традиційних методів
іншомовної підготовки майбутніх аграріїв інноваційними освітніми й
комунікативними технологіями.
У дослідженні визначено й охарактеризовано комплекс організаційнопедагогічних умов, що є запорукою успішної реалізації структурнофункціональної моделі підготовки майбутніх аграріїв до іншомовного
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професійно орієнтованого спілкування, а саме: забезпечення поступового
формування стійкої внутрішньої мотивації щодо вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням; спрямування іншомовної підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного

досвіду

в

іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні; створення активного
освітньо-комунікативного

середовища

з

урахуванням

особливостей

іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх аграріїв.
Результати експериментальної перевірки засвідчили статистично
значущу різницю коефіцієнтів готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування в експериментальних
групах до та після впровадження педагогічного експерименту. Це доводить
ефективність визначених і запроваджених організаційно-педагогічних умов.
Теоретично обґрунтовані й експериментально перевірені організаційнометодичні засади формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування

впровадженні

в

навчальну практику на основі авторського комплексу діагностичного
інструментарію (методи діагностики мотивації, дидактичні тести, практичні
завдання і вправи) та навчально-методичних матеріалів (робочі програми з
іноземної мови, спецкурс «Іншомовне фахове спілкування аграріїв: від
навчання до практики», навчальний посібник «Практикум з німецької мови за
професійним

спрямуванням»,

методичні

рекомендації

до

проведення

готовність,

іншомовне

практичних занять та організації самостійної роботи тощо).
Ключові

слова:

професійна

підготовка,

професійно орієнтоване спілкування, фахівець-аграрій.
SUMMARY
Piddubtseva O. I. Formation of future agricultural specialists readiness for
foreign language professionally oriented communication. – Qualifying scientific
work on the rights of the manuscript.
The dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy in
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specialty 015 Professional education (by specializations). – Zaporizhzhya National
University, Zaporizhzhya, 2021.
This dissertation investigates the problem of forming readiness of future
agricultural specialists for foreign language professionally oriented communication.
The content and structure of readiness of future agricultural specialists for foreign
language professionally oriented communication is disclosed and the organizational
and pedagogical conditions of its formation are determined.
The main ideas of the dissertation is based on an analysis of fundamental
works of prominent foreign and domestic scientists and take into account the
conceptual foundations of foreign language training of future agricultural specialists,
namely the formation of readiness for foreign language professionally oriented
communication.
The analysis of peculiarities of foreign language professionally oriented
communication of agricultural specialists allows us to identify the readiness for
foreign language professionally oriented communication as professionally important
quality of the personality, which forms a system of interconnected structural
components, namely: motivational, content-operational and communicative. The
motivational component reflects purposefulness and positive attitude to the future
professional activity, students' interest in foreign language study; the contentoperational one is designed to expand and update the knowledge and skills required
for successful foreign language communication; the communicative one reflects the
ability to use the received knowledge, skills and abilities during foreign language
professionally oriented communication.
The results of the analysis of foreign and Ukrainian experience of foreign
language training of future specialists in different fields allow us to state the diversity
of the developed approaches to the organization of education in higher education
institutions. This is reflected in the implementation of certain training concepts
(Deutsch für den Beruf, English for specific purposes, Content and language
integrated learning, Content-based second language instruction, Immersion,
Cooperative language learning, Collaborative learning, etc.). The Ukrainian system
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of foreign language training of agricultural students is characterized by the
integration of traditional and innovative technologies. It was also found that one of
the topical direction of the implementation the foreign language professional
training both abroad and in the Ukrainian educational space is the orientation to the
simultaneous acquisition of knowledge, skills, abilities and competencies in
professional and foreign language activities.
Based on the principles of professionally oriented education the organization
and methodical bases of readiness formation for foreign language professionally
oriented communication are developed and substantiated. The created structural and
functional model of educational process includes interconnected blocks –
motivational and targeted, theoretical and methodological, content and technological
and efficient and evaluative. It includes: 1) implementation of the requirement to
enrich the content of vocational training with the content of other disciplines, which
is achieved through the creation of interdisciplinary links; 2) developing a
pedagogical support system for teaching foreign language in the academic
disciplines and on top of that (teaching specific topics in a foreign language, learning
the language in an agricultural context); 3) updating the system of traditional
methods of foreign language training of future agricultural specialists with
innovative educational and communicative technologies.
The complex of organizational and pedagogical conditions, which are the
prerequisites for successful implementation of the structural and functional model
of preparation of future agricultural specialists for the foreign language
professionally oriented communication, is identified and characterized, namely: the
ensuring the gradual formation of a strong intrinsic motivation to learn foreign
language for professional purposes; the orientation of future agricultural specialists`
foreign language training for the stage-by-stage accumulation of professional
experience in the foreign language professionally oriented communication; the
creation of an active educational communicative environment taking into account
the peculiarities of foreign language professionally oriented communication of
future agricultural specialists.
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The results of experimental testing revealed statistically significant difference
in the readiness coefficients of future agricultural specialists for foreign language
professionally oriented communication in experimental groups before and after the
implementation of the educational experiment. This demonstrates the effectiveness
of the defined and implemented organizational and pedagogical conditions.
Theoretically grounded and experimentally tested organizational and methodical
bases of readiness forming of future agricultural specialists for the foreign language
professionally oriented communication are integrated in the educational practice on
the basis of the author's complex of diagnostic tools (methods of motivation
diagnostics, tests, practical tasks) and the teaching materials (syllabus in foreign
languages, special course «Foreign language professional communication: from
training to practice», training manual «Workshop in German language for the
professional purposes», guidelines for practical exercises and organization of selfstudy work, etc.).
Key words: professional training, readiness, foreign language professionally
oriented communication, agricultural specialists.
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ВСТУП
Актуальність дослідження пов’язана з інтеграційними процесами, що
відбуваються в Україні та світі та змінюють певною мірою економічну,
соціальну й освітню сфери країни. Сучасний ринок праці розширює свої
кордони й висуває нові вимоги до фахівців. Сьогодні роботодавці зацікавлені
у висококваліфікованих працівниках, які вільно володіють іноземними мовами
на рівні, достатньому для здійснення та підтримки ефективної професійної
взаємодії з бізнес-партнерами. Це, у свою чергу, спричиняє оновлення вимог
до закладів вищої освіти, що мають забезпечити необхідні умови для
формування в майбутніх аграріїв іншомовної професійної компетентності, від
якої залежить результативність співпраці з іноземними бізнес-партнерами.
Особливу роль в розв’язанні цих завдань відіграє формування готовності
майбутніх фахівців, зокрема аграрного профілю, до професійного спілкування
іноземною мовою. Відповідно до цих вимог іншомовна підготовка в аграрних
закладах вищої освіти потребує корегування змісту й форм організації
освітнього процесу.
Процес

модернізації

іншомовної

підготовки

фахівців-аграріїв

визначено такими законодавчо-нормативними документами, як Закони
України «Про освіту» (2017 р.) і «Про вищу освіту» (2014 р.), «Національною
стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (2013 р.),
«Концепцією реформування і розвитку аграрної освіти і науки» (2011 р.),
«Стандартом вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» (2018 р.),
«Загальноєвропейськими

рекомендаціями

з

мовної

освіти:

вивчення,

викладання, оцінювання» (2003 р.).
Потреба в дослідженні й вирішенні окресленої проблеми, її
актуальність і своєчасність зумовлені наявними суперечностями між:
- високими вимогами до фахівців аграрної сфери через євроінтеграцію
України й недоліками іншомовної підготовки в аграрних закладах вищої
освіти;
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- об’єктивними потребами агропромислової галузі в фахівцях, здатних
здійснювати іншомовну комунікацію, й недостатнім рівнем науковотеоретичного й навчально-методичного забезпечення відповідного освітнього
процесу;
- домінуванням традиційного підходу до організаційних форм і методів
іншомовної підготовки в аграрних закладах вищої освіти й усвідомленням
необхідності пошуку нових інноваційних технологій, методів, форм
організації процесу формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування.
Пошуку нових шляхів удосконалення професійної та іншомовної
підготовки фахівців різних спеціальностей присвятили свої праці такі вчені, як
М. Атуотер [261], Дж. Бенкс [262], Н. П. Волкова [32], О. І. Гура [50],
Г. І. Зеленін [68], Н. С. Івасів [73], С. П. Кожушко [81], З. М. Корнєва [91],
П. Г. Лузан [111], Д. Марш [290], Д. О. Мельничук [121], Т. О. Пахомова [144],
Н. А. Сура

[225],

О. Б. Тарнопольський

[231],

Т. Хайленд

[283],

Дж. Хармер [277], В. Хутмахер [282], Б. Хуфайзен [281], С. І. Шандрук [250]
та ін.
Процес

формування

готовності

орієнтованого

спілкування

фахівців

до

іншомовного

різних

професійно

спеціальностей

науково

обґрунтований і висвітлений у зарубіжних (Л. Бімер [263], Р. Ф. Браун [267],
І. Вармер [263], Д. Хаймс [284]) і вітчизняних дослідженнях (О. І. Баглай [9],
М. М. Галицької
О. Л. Канюк [76],

[38],
І. В.

Н. В. Логутіної [109],

Л. П. Гапоненко
Козубовської

О. Є. Можаровської

[40],
[76],
[125],

І. О. Горбуліч

[46],

К. Т. Кончович

[88],

Ж. М. Рагріна

[197],

В. Б. Смелікової [218], М. В. Сотер [221], О. В. Тинкалюк [237] та ін.).
Проблема підготовки майбутніх фахівців-аграріїв до професійного
спілкування в процесі фахового навчання докладно опрацьована під час
вирішення широкого кола як теоретичних, так і прикладних питань,
пов’язаних із культурою професійного спілкування (С. М. Амеліна [5],
Г. Д. Берегова [18], К. Бун [265], Н.О. Зуєнко [72], О. В. Литвинова [108],
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Т. Мейзенбах [265], В. О. Михайлюк [122], М. Такер [265]), формуванням
умінь професійного спілкування (З. І. Дзюбата [55], В. А. Кручек [95],
А. В. Кучер [101], А. К. Морган [291], К. Дж. Ракер [292]), різними аспектами
навчання

професійному

спілкуванню

(Л. В. Барановська

[11],

Б. Е. Боуен [268], Б. Е. Купер [268], Ю. О. Ніколаєнко [133]), формуванням
крос-культурної

компетентності

(О. С. Резунова

[200]),

педагогічними

умовами використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови
(О. В. Шмирова [253]), педагогічними умовами формування іншомовного
професійно орієнтованого спілкування (К. Г. Якушко [257]).
Вітчизняні й зарубіжні науковці зробили вагомий внесок у розробку
різних аспектів підготовки майбутніх аграріїв до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування. Проте поза увагою наукової спільноти залишається
всебічне вивчення змісту і структури готовності фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування; обґрунтування й
розробка структурно-функціональної моделі та визначення організаційнопедагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Усе це пояснює і
зумовлює актуальність дослідження проблеми формування готовності
майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування на матеріалі вивчення іноземної мови.
Усе вищезазначене зумовило вибір теми дисертації «Формування
готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування».
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Дніпровського
державного аграрно-економічного університету у межах науково-дослідної
теми кафедри філології «Мовно-професійна підготовка фахівців: лінгвальний,
соціальний, когнітивний, комунікативний, культурний аспект» (номер
державної реєстрації 0112U005132).
Тему дисертації затверджено науково-технічною радою Запорізького
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національного університету (протокол № 6 від 21.01.2021 р.).
Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в
теоретичному обґрунтуванні, практичному розробленні й експериментальній
перевірці організаційно-педагогічних умов формування готовності фахівціваграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Для досягнення окресленої мети поставлено такі завдання:
-

охарактеризувати

особливості

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв;
- визначити зміст і структуру готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування;
- проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід у формуванні
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування у студентів
аграрних закладів вищої освіти;
- розробити й науково обґрунтувати комплекс організаційнопедагогічних умов і структурно-функціональну модель, що забезпечують
успішне формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування;
-

експериментально

перевірити

ефективність

визначених

організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівціваграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Об’єкт дослідження – процес іншомовної підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв у закладах вищої освіти.
Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування
готовності

майбутніх

фахівців-аграріїв

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування.
В основу дослідження покладено припущення про те, що ефективність
формування

готовності

майбутніх

фахівців-аграріїв

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування залежить від упровадження такої
сукупності організаційно-педагогічних умов: забезпечення поступового
формування стійкої внутрішньої мотивації до вивчення іноземної мови за
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професійним спрямуванням; спрямування іншомовної підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного

досвіду

в

іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні; створення активного
освітньо-комунікативного

середовища

з

урахуванням

особливостей

іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх аграріїв.
Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і
перевірки гіпотези дослідження у дисертаційній праці використано сукупність
загальнонаукових і спеціальних методів:
- теоретичних: аналіз психолого-педагогічної, філософської та
лінгвістичної вітчизняної і зарубіжної літератури, нормативно-законодавчих
документів з метою узагальнення, систематизація і зіставлення різних поглядів
на досліджувану проблему;
- емпіричних: спостереження, анкетування, бесіди, тестування для
встановлення рівнів сформованості готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування; педагогічний експеримент (констатувальний,
формувальний, контрольний етапи) для перевірки ефективності впроваджених
організаційно-педагогічних умов;
- методи математичної статистики: первинна обробка результатів
діагностування

і

графічне

непараметричні

методи

представлення

перевірки

частотних

статистичних

показників,

гіпотез

(критерій

узгодженості Пірсона, критерій Колмогорова-Смирнова) для кількісного
аналізу отриманих результатів й оцінювання ефективності проведеного
дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
-

вперше:

розроблено

й

апробовано

комплекс

організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують успішність формування готовності
майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування,

а

саме:

забезпечення

поступового

формування

стійкої

внутрішньої мотивації щодо вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням завдяки залученню студентів до професійної самореалізації в
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процесі навчального діалогу; спрямування іншомовної підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного

досвіду

в

іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні шляхом оновлення
змісту й методів навчання, що спрямовують освітній процес на комунікативні
потреби й запити сучасного фахівця-аграрія; створення активного освітньокомунікативного середовища з урахуванням особливостей іншомовного
професійно орієнтованого спілкування майбутніх аграріїв шляхом проведення
різноманітних заходів: круглих столів, диспутів, дебатів, майстер-класів,
тренінгів, розмовного клубу, фестивалю «Нове зарубіжне кіно»;
- здійснено наукове обґрунтування та експериментальну перевірку
організаційно-педагогічних умов формування готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування і методичного забезпечення ії
реалізації;
- уточнено понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки
(«готовність до іншомовного професійно орієнтованого спілкування»,
«іншомовне професійно орієнтоване спілкування», «іншомовна підготовка»);
компоненти, критерії, показники й рівні сформованості готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування;
- удосконалено організаційно-методичні засади формування готовності
студентів-аграріїв до іншомовного професійно орієнтовного спілкування на
основі впровадження нетрадиційних форм і методів навчання (рольові ігри,
інтерактивні вправи, презентації, проєктна робота, метод «Case-study», метод
«Мозаїка», мовний портфель, розмовний клуб, фестиваль «Нове зарубіжне
кіно);
- набули подальшого розвитку теоретико-методичні положення щодо
змісту формування готовності до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування, етапи та методи її формування у закладах вищої освіти.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні,
апробації і впровадженні в процес іншомовної підготовки майбутніх фахівціваграріїв навчально-методичного забезпечення формування їх готовності до
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іншомовного професійно орієнтованого спілкування; спецкурсу «Іншомовне
фахове спілкування аграріїв: від навчання до практики», що представлений в
електронному форматі на платформі Moodle (силабус, навчальна робоча
програма), навчальний посібник «Практикум з німецької мови за професійним
спрямуванням» [180], методичні рекомендації до проведеннях практичних
занять [162, 172, 173] й організації самостійної роботи [174, 175], комплекс
тестових завдань); круглих столів, диспутів, дебатів («Іншомовне спілкування
в професії аграрія», «Шляхи оновлення іншомовної освіти в закладах аграрної
вищої освіти», «Міжнародний день мови» тощо), майстер-класів і тренінгів з
використанням технологій кооперативного навчання (метод «Мозаїка»,
рольові ігри); проведенні засідань розмовного клубу та фестивалю «Нове
зарубіжне кіно».
Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки й
висновки дослідження можуть слугувати основою для розробки змісту
іншомовних професійно орієнтованих курсів для майбутніх аграріїв.
Результати

дослідження

впровадження

в

навчальний

процес

Дніпровського державного аграрно-економічного університету (довідка № 4211-572 від 25.05.2021), Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва (довідка № 01-24/1281 від 10.09.2021), Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (акт від
20.05.2021), Запорізького національного університету (довідка № 0101-13/568
від 09.11.2021), Поліського національного університету (довідка № 21/13-187
від 29.10.2021), Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (довідка № 949 від
20.10.2021) та ТОВ «Агротек-Інвест» (довідка № 01-1911/21 від 22.04.2021).
Особистий внесок дисертанта. Наукові результати, положення й
висновки, сформульовані в дисертації, зроблені на основі власних досліджень
автора. У працях, що були опубліковані у співавторстві, особистим внеском
здобувача є: [148] розробка структурно-функціональної моделі формування у
студентів

готовності

до

німецькомовного

професійно

орієнтованого
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спілкування; [150] виокремлення специфічних ознак іншомовного професійно
орієнтованого

спілкування;

[152]

характеристика

блоків

структурно-

функціональної моделі формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування; [147] опис граматичних, синтаксичних і лексичних
особливостей стилів спілкування агрономів; [296] аналіз різних моделей
формування іншомовної комунікативної компетентності.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертації обговорені на науково-практичних конференціях, зокрема:
- міжнародних: «Молода германістика України між традицією та
новаторством = Ukrainische Nachwuchsgermanistik zwischen Tradition und
Innovation» (м. Львів, 2014 р.), «Україна-Німеччина: горизонти освіти і
культури

(до

120-річчя

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України)» (м. Київ, 2017 р.), «Actual Problems of Science
and Education» (м. Будапешт, 2018 р.), «Цілі сталого розвитку третього
тисячоліття: виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.),
«Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від
дня народження)» (м. Київ, 2019 р.), «Каразинські читання: Людина. Мова.
Комунікація» (м. Харків, 2019 р.), «Соціально-гуманітарні дослідження та
інноваційна освітня діяльність» (м. Дніпро, 2020 р.), «Ціннісно-орієнтований
підхід в освіті і виклики євроінтеграції» (м. Суми, 2020 р.), «Дослідження
різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (м. Одеса, 2020 р.),
«Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи»
(м. Запоріжжя, 2021 р.), «Problems of practice, science and ways to solve them»
(м. Мілан, 2021 р.).
- всеукраїнських: «Сучасні соціально-економічні системи та проблеми
освітології» (м. Дніпропетровськ, 2015р. ), «Сучасна вища освіта: проблеми та
перспективи» (м. Дніпропетровськ, 2017 р.),
- регіональних: «Університет – центр формування духовності,
патріотизму

та

інтелігентності

(м. Дніпропетровськ, 2017 р.).

(95-річчю

ДДАЕУ

присвячується)»
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- міжвишівських: «Підготовка фахівців на шляху до євроінтеграції:
проблеми та перспективи» (м. Дніпропетровськ, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018;
2019; 2020 рр.), «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів»
(м. Дніпропетровськ, 2014; 2015; 2016 рр.)
Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено у
41 публікації автора: 5 – у наукових фахових виданнях України
(3 одноосібних), 5 – у зарубіжних виданнях, із них 4 – у колективних
зарубіжних монографіях, 1 – в інших виданнях, 23 – тезах доповідей на
конференціях (22 одноосібних), 1 – у навчальному посібнику і 5 – у
методичних рекомендаціях.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел (311 найменувань).
Загальний обсяг наукової праці становить 293 сторінки (12,20 авт. арк.), із них
основний текст – 165 сторінок (6,87 авт. арк.). Робота містить 25 таблиць та 4
рисунки.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ
1.1.

Особливості

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування майбутніх фахівців-аграріїв
Спілкування відіграє важливу роль у професійній діяльності фахівціваграріїв. Від уміння усно взаємодіяти значною мірою залежить успіх
працівника на обраній посаді та його кар’єрне зростання. Під час спілкування
людина розширює кругозір, розвиває інтелект, оволодіває новими знаннями,
уміннями й навичками для успішної діяльності.
На думку О. Л. Канюк та І. В. Козубовської, «спілкування створює
умови для розвитку почуттів, волі, оцінок, орієнтацій – усього того, що
характеризує активну участь у суспільному житті» [76, с. 46]. Оскільки аграрні
професії,

що

належать

до

професій

«людина-природа»,

поступово

розширюють свої сфери діяльності й отримують ознаки динамічної системи
«людина-людина», то спілкування стає невід’ємною складовою щоденної
професійної діяльності аграрія.
Сучасні аграрії повинні постійно цікавитися новітніми тенденціями в
агропромисловій галузі: з цією метою їм потрібно відвідувати науковопопулярні й фахові виставки, семінари, тренінги й конференції як в Україні,
так і за її межами. Ще під час навчання в університеті здобувачі вищої освіти
багатьох аграрних закладів мають змогу пройти сільськогосподарські
практики / стажування в зарубіжних країнах, тому й студент-аграрій повинен
бути готовим до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Через це
постає потреба в дослідженні особливостей іншомовного професійно
орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв.
Іншомовне професійно орієнтоване спілкування фахівців аграрного
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сектору, як зауважує Ю. О. Ніколаєнко, є «процесом взаємодії фахівців, що
зумовлюється потребами їхньої спільної професійної діяльності й відбувається
в такому лінгвокультурному соціумі, де основним засобом спілкування
виступає нерідна хоча б для одного з комунікантів мова» [133, с. 11].
К. Г. Якушко наголошує, що іншомовне професійно орієнтоване спілкування
фахівців-аграріїв є складним феноменом. Авторка вважає, що це «не лише
вживання в мовленні лексико-граматичних структур певної іноземної мови, а
й урахування невербальних засобів комунікації; комунікація за допомогою
символів-знаків;

лінгвосоціокультурна

компетенція;

діалог

текстових

особливостей тощо» [256, с. 45]. Дослідниця підкреслює, що професійно
орієнтоване іншомовне спілкування – це явище, що об’єднує риси професійно
орієнтованого й іншомовного спілкування з урахуванням ресурсів іноземної
мови в її різних значеннях.
Усі дослідники проблеми іншомовного професійно орієнтованого
спілкування фахівців-аграріїв погоджуються з тим, що іншомовне професійно
орієнтоване спілкування є складним процесом, який виконує різні функції. У
нашому дослідженні ми спираємося на класифікацію, запропоновану
С. Д. Максименком, за якою спілкування виконує такі функції: комунікативну,
інтерактивну й перцептивну [116].
Комунікативна функція – це обмін інформацією між учасниками
спілкування. Вона забезпечує збагачення досвіду, опанування професійної
діяльності, взаєморозуміння між членами певної професійної ланки. Успішний
фахівець повинен вміти чітко та аргументовано висловлювати власні думки,
переконувати, ініціювати та підтримувати діалог із використанням вербальних
і невербальних засобів спілкування.
Інтерактивна функція спілкування відповідає за організацію взаємодії
між індивідами. Вона передбачає певний вплив на співрозмовників, зміну їх
поведінки й діяльності. Усе, що людина говорить (поради, інструкції, накази),
вона адресує іншій особі, чим спонукає її до дії. Модель взаємодії будується на
основі спільної діяльності, її змісту й умов виконання. У такий спосіб
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фахівець-аграрій під час спілкування послідовно впливає своїми вчинками на
своїх колег або підлеглих і сам змінюється під їх впливом. Ефективність такої
взаємодії залежить від дотримання співрозмовниками своїх ролей. Через те,
що фахівці-аграрії зазвичай обіймають керівні посади, то студенти вже під час
навчання повинні отримувати досвід спілкування з позиції керівника.
Перцептивна функція зумовлює процес сприйняття співрозмовниками
один одного й установлення на цій основі взаєморозуміння. Завдяки
отриманню інформації під час спілкування кожен із співрозмовників може
зрозуміти мотиви поведінки, звички, ставлення до фактів дійсності, що дає
змогу побудувати певні професійні відносини. Така функція є важливою,
оскільки від уміння правильно розуміти й інтерпретувати інформацію,
розпізнавати емоційні стани співрозмовників і сприймати невербальні знаки
залежить ефективність спілкування загалом. До невербальних засобів
спілкування уналежнюють жести, міміку, пози, манери.
Наукові напрацювання й аналіз сучасного стану проблеми дає змогу
виокремити характерні особливості професійного спілкування: 1) предметом
професійного спілкування є спільна справа й ставлення учасників до неї;
2) потреба

в

професійному

спілкуванні

визначається

виробничою

необхідністю у розв’язанні проблем і веденні переговорів; 3) мотивами
професійного спілкування є інтереси справи; 4) мовні дії регламентуються
встановленими правилами поведінки й мають формально-рольовий, не
особистісний характер; 5) метою професійного спілкування є розв’язання
професійних і соціальних завдань.
Сучасна педагогічна наука визначає такі основні компоненти структури
професійного спілкування в іншомовному середовищі майбутніх фахівців
аграрної сфери:
- суб’єкти спілкування – представники певної професії, об’єднані
спільною діяльністю;
- потреби й мотиви суб’єктів спілкування;
- цілі – загальна мета професійного спілкування, що полягає в
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організації і оптимізації спільної діяльності, та особисті цілі суб’єктів;
-

засоби

й

стратегії

спілкування,

вибір

яких

зумовлюється

комунікативною ситуацією та індивідуальними особливостями партнерів;
- професійна сфера – набір тем, пов’язаних із взаємодією людей у
різних галузях економіки під час виконання ними професійних обов’язків;
- тексти – відрізки усного чи писемного мовлення, що обмежені
тематикою професійної сфери;
- результат – реалізація цілей суб’єктів спілкування [133, с. 12].
Н. М. Пільгуй зазначає, що типовою формою спілкування для аграріїв
під час виконання професійних обов’язків є формально-рольове [184]. Воно
передбачає встановлення зв’язків різної тривалості між людьми, яким властиві
певні ролі. Така форма спілкування передбачає, що учасники виконують
конкретні функції щодо один одного.
Комунікативні моделі учасників спілкування формуються залежно від
мети й мотивів професійного спілкування. Будь-яке іншомовне професійно
орієнтоване спілкування регламентоване нормами офіційної взаємодії і
посадовими відносинами, тобто під час спілкування з керівником і підлеглим
фахівець-аграрій обирає різні стилі спілкування, що будуть залежати від
ситуації спілкування, розуміння підтексту інформації, емоційного стану
співрозмовника, уміннями підтримувати власний емоційний стан відповідно
до ситуації, використання лінгвістичних засобів спілкування у формі,
доступній рівню співрозмовника, застосування ефективних засобів впливу
тощо.
У сучасних дослідженнях, присвячених проблемам професійного
спілкування, виокремлюють деякі особливості професійно орієнтованого
спілкування фахівців аграрних підприємств, а саме: наявність певного
офіційного статусу об’єктів; спрямованість на встановлення взаємовигідних
контактів і підтримку зв’язків між представниками взаємозацікавлених
організацій; передбачуваність ділових контактів, які планують заздалегідь,
визначають їх мету, зміст і можливі наслідки; конструктивність характеру
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взаємовідносин, їх спрямування на розв’язання конкретних завдань;
взаємоузгодженість рішень, домовленість і подальша організація взаємодії
партнерів; значущість кожного партнера як особистості.
У процесі іншомовного професійно орієнтованого спілкування аграрія
можна виділити такі етапи:
1) прогностичний етап, на якому фахівець моделює ситуації
спілкування і готується до спілкування;
2)

організаційний

етап,

що

характеризує

початковий

період

безпосереднього спілкування аграрія з іншими учасниками;
3) рефлексивний етап, що передбачає осмислення результатів
початкового періоду спілкування, корекцію дій (у разі потреби) і моделювання
подальших етапів роботи;
4) реалізація планів щодо вирішення проблеми в процесі взаємодії
аграрія з іншими учасниками комунікації;
5) аналітичний етап – рефлексія результатів спілкування, пошук нових
шляхів комунікативної взаємодії у разі, якщо окреслені проблеми не вдалося
успішно вирішити.
Як і в будь-якому іншому виді спілкування, іншомовне професійно
орієнтоване спілкування аграрія можливе в усній і письмовій формі. Усне
спілкування

характеризується

інтонаційним

оформленням,

важливим

значенням паралінгвістичних засобів спілкування і їх своєрідністю в кожній
культурі, безпосереднім контактом із співрозмовником, специфічним набором
мовленнєвих

засобів,

лінійністю

в

часі.

Письмове

спілкування

характеризується специфічною структурою, оформленням, порядком слів у
реченнях, відсутністю безпосередніх контактів і передбачає більший рівень
відповідальності. До форм усного професійно орієнтованого спілкування
фахівця-аграрія зараховують:
- залежно від способу сприйняття інформації – безпосереднє та
дистанційне (по телефону або за допомогою комп’ютера з програмним
забезпеченням Skype або Zoom);

30

- залежно від кількості учасників (діалогічне – діалог; монологічне –
лекція, промова; полілогічне – дискусія);
- залежно від форм та ситуацій спілкування (міжперсональне – наради,
колоквіуми; публічне – виступ на зборах і конференціях).
Під час виконання своїх посадових обов’язків фахівець-аграрій
користується різними стилями мовлення – офіційно-діловим, науковим і
розмовним. Кожен із зазначених стилів має свою сферу поширення,
функціональне призначення, характерні ознаки та систему мовних засобів і
стилістичних норм.
Типовими ознаками офіційно-ділового стилю іноземної мови є
офіційність, адресність, повторність і тематична обмеженість. Специфіка
цього стилю полягає в нейтральному тоні викладу змісту лише в прямому
значенні; точність і ясність поєднуються з лаконічністю, стислістю і
послідовністю викладу фактів; документальність, наявність реквізитів, що
мають певну послідовність, яка дає змогу довго зберігати традиційні стабільні
форми;

наявність

усталених

одноманітних

мовних

зворотів,

висока

стандартизація вислову; сувора регламентація тексту для чіткої організації
тексту, що поділяє текст на параграфи чи підпункти. Із-поміж мовних
особливостей слід зазначити стилістичну нейтральність мовних засобів,
стандартну канцелярську лексику, складні речення із точним викладом
матеріалу, а також відсутністю емоційно забарвлених слів.
Під час виконання своїх професійних обов’язків фахівець-аграрій
стикається також із науковим стилем, основним призначенням якого є
викладення результатів дослідження про людину, суспільство, явища природи,
обґрунтування

гіпотез,

доведення

істинності

теорії,

класифікація

й

систематизація знань, роз’яснення явищ, звернення до інтелекту читача для їх
осмислення.
Науковий стиль відрізняється від інших стилів мовлення ясністю і
предметністю тлумачень; логічною послідовністю і доказовістю викладу;
узагальненістю понять і явищ; об’єктивним аналізом; точністю і лаконічністю
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висловлювань; аргументацією і переконливістю тверджень; однозначним
поясненням причино-наслідкових відношень; докладними висновками. Крім
того, мовні засоби наукового стилю також мають свої характерні відмінності,
а саме: велика кількість наукової термінології; наявність схем, таблиць,
графіків, діаграм, карт, систем математичних, фізичних, хімічних та інших
знаків;

оперування

інтернаціоналізмів;
термінологічних

абстрактними

використання

словосполучень;

суто

словами,

велика

кількість

наукової

фразеології,

стійких

залучення

цитат

і

посилань

на

першоджерела; відсутність емоційно-експресивної лексики; наявність чіткої
композиційної структури тексту; перевантаження стандартними висловами
(кліше).
Науковий стиль має три основні підстилі – науковий / науковотехнічний (монографії, статті, тези, дипломні роботи), науково-популярний
(статті в журналах і газетах для пересічних громадян) і науково-навчальний
(підручники, лекції, бесіди). Із усіма зазначеними підстилями мовлення
майбутній аграрій стикається ще під час навчання, а в майбутній професійній
діяльності під час підвищення кваліфікації, участі в конференціях, семінарах
тощо.
У повсякденному спілкуванні аграрії послуговуються розмовним
стилем мовлення, що є засобом невимушеного спілкування, жвавого обміну
думками, судженнями й використовується для з’ясування виробничих і
побутових стосунків.
Розрізняють формальне й неформальне спілкування. Перше –
зумовлене соціальними функціями мовця, тобто регламентоване за формою і
змістом, а друге – нерегламентоване, його мета й характер значною мірою
визначені особистими стосунками мовців. Основними ознаками розмовного
стилю мовлення аграріїв є безпосередня участь у спілкуванні, усна форма
спілкування, неофіційність стосунків між мовцями, невимушеність і
непідготовленість, використання несловесних засобів (логічних наголосів,
тембру, пауз, інтонацій), використання позамовних чинників (ситуацій, жестів,
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міміки), емоційні реакції і потенційна можливість відразу уточнити
незрозумілість, акцентувати головне. Із-поміж основних мовних засобів
розмовного стилю виділяють такі: емоційно-експресивна лексика (порівняння,
синоніми); прості, переважно короткі речення; використання фразеологізмів,
діалектизмів, скорочених слів і вигуків, а також заміна термінів розмовними
словами. Типовими формами вживання цього стилю мовлення є діалоги та
полілоги.
Для всіх трьох стилів спільним і типовим є вживання мови
професійного спілкування або мови зі спеціальною метою, що визначають як
«функціональний різновид мови, яким користуються представники певної
галузі виробництва, професії, роду занять» [251, с. 143]. О. Й. Голованова
розуміє під терміном мова професійної комунікації «систему одиниць, що
вербалізують когнітивний простір професійної діяльності – поєднання
концептів і категорій. Вона сформована й функціонує в певній сфері
комунікації, відображена в текстах, що є істотними для цієї сфери» [42, с. 54].
У нашому дослідженні спираємося на визначення професійної мови
аграрного сектору як сукупності усіх мовних засобів, якими послуговуються
фахівці під час професійно орієнтованої комунікації з метою забезпечення
порозуміння в межах однієї сфери зайнятості. Слід зазначити, що фонетична й
граматична система професійної мови не має своєї специфіки, оскільки вона
залишається лексичним запасом певної мови, але й має свою спеціальну
термінологію і професійно-жаргонну лексику, що притаманна певній професії.
До особливостей іншомовного професійно орієнтованого спілкування
на аграрну тематику слід уналежнити насиченість термінами. У сучасній науці
термін визначають як «динамічне явище, що народжується, формується,
заглиблюється, у процесі пізнання (когніції), переходу від концепту –
мисленнєвої категорії до вербалізованого концепту, пов’язаного з тією чи
іншою теорією концепцією, осмислюючи ту чи ту сферу знання і (або)
діяльністю» [105]. Крім того, термін визначають і з логічної сторони,
висуваючи на перше місце його зв’язок з поняттям. Термін є «матеріалізацією»
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абстракції об’єкта спеціальної сфери діяльності у вигляді лексичної одиниці
природної мови. Як зазначає Б. Н. Головін, термін є «коротким, однозначним,
простим, без емоційно-оцінно-експресивних відтінків і відповідає вимогам
системності, корелює з іншими термінами конкретної науково-технічної
сфери» [43]. У своїх дослідженнях науковець зазначає, що термін має також
інші ознаки, а саме точність, однозначність, системність, відсутність синонімії
та ін. [43]. Проте в процесі функціонування термін може набувати не лише
додаткового значення, але й синонімів, варіацій, він може трансформувати
зовнішню структуру. Крім того, термін може бути багатозначним, що
спричиняє певні складнощі в розумінні текстів аграрного спрямування,
особливо тоді, коли той самий термін реалізує різні значення у різних галузях.
Терміни, що використовують аграрії під час спілкування, можна
поділити на загальновживані, міжгалузеві й вузькогалузеві терміни.
Загальновживані терміни – це терміни, якими послуговуються в майже усіх
сферах діяльності фахівця. Такі терміни становлять основну частину мови
аграрного дискурсу. Їх уживають у повсякденному, загальновідомому значенні,
тому вони прості й зрозумілі [225, с. 269]. Особливістю міжгалузевих термінів
є те, що на них можна натрапити або в споріднених, або у віддалених сферах
діяльності фахівців.
Неабияку складність створюють вузькогалузеві або спеціальні терміни,
тобто терміни, що їх вживають лише в одній галузі науки, а в нашому
дослідженні

–

аграрній.

Як

зазначає

Ю. Г. Рожков,

їм

притаманна

однозначність та нечленованість структури багатокомпонентних термінів
[203, с. 369]. Як наголошує С. М. Амеліна, складні галузеві терміни
характеризуються

семантико-синтаксичними

відношеннями

між

компонентами [2, с. 6]. Іноді виникають складнощі під час перекладу таких
термінів, тоді фахові знання студентів рідною мовою допомагають коректно
зрозуміти й перекласти їх рідною мовою.
Деякі науковці вважають термін та професіоналізм синонімічними
поняттями, оскільки вони можуть слугувати для визначення тих самих
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професійних

об'єктів,

процесів

і

дій.

Ю. Г. Рожков

стверджує,

що

професіоналізми – це «спеціальні поняття, які характеризують певні виробничі
процеси, тому деякі науковці називають їх термінами. Спільними рисами для
терміну й професіоналізму є спеціалізація значення й утворення на цій основі
специфічних лексико-семантичних систем» [202].
Ю. Г. Рожков розмежовує ці два поняття і трактує професіоналізм як
«локальні скорочені й спрощені назви, що дублюють терміни» [203].
Дослідник наголошує на тому, що вони вторинні за утворенням щодо термінів,
які можуть мати вузький локальний характер.
У Словнику лінгвістичних термінів за ред. Т .В. Жеребило подано таке
визначення професіоналізмів: «Професіоналізми – це слова й звороти, що
властиві людям однієї професії і є напівофіційними назвами понять тієї чи тієї
професії» [64, с. 292]. На відміну від термінів, що притаманні усному й
письмовому спілкуванню, професіоналізми переважно вживаються в усному
професійному спілкуванні та є його базовими мовними елементами. В
аграрній сфері використовуються два основних типи професіоналізмів:
1) професіоналізми як відображення специфічних процесів пізнання
під час предметно-практичної діяльності людей;
2) професійні колоквіалізми – результат фонетичної, граматичної,
словотворчої переробки термінів, пов'язаних із пристосуванням їх до умов
усної групової комунікації. Для них характерна мовна економія, відображення
характеру взаємовідносин між комунікантами, оцінка важливості предмета в
діяльності [42, с. 71].
Помічаємо, що професіоналізми, які функціонують в усній професійній
комунікації, на відміну від термінів, не покривають поняттєвої системи
повністю. Усе це можна пояснити тим, що вони мають різні функціональні
призначення.
Професіоналізми полегшують комунікацію, роблять її доступнішою
для сприйняття і швидкого супроводу виробничих процесів. Останнім часом
усе більше фахівців в аграрній сфері під час своєї професійної діяльності
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використовують професіоналізми навіть під час офіційного спілкування, що
робить їх мову виразнішою й емоційнішою.
Також в щоденному спілкуванні фахівці-аграрії використовують такий
вид лексичних одиниць, як професійні жаргонізми, що не виходять за межі
спілкування представників певної професії в ситуаціях непрофесійного
спілкування. Експресивний складник в жаргонізмів більш виражений.
У нашому дослідженні професійні жаргонізми ми розуміємо як образне
й емоційно-забарвлене слово або словосполучення з певною конотацією,
переважно з глумливою, іронічною або пародійною, іноді й грубо-вульгарною.
Жаргонізми зазвичай відображають гумористичне або фамільярне ставлення
до предмету дійсності. Їх використовують лише в неофіційному усному та
письмовому професійно орієнтованому спілкуванні.
Спілкування, з використанням професійних жаргонізмів, можливе
виключно між представниками однієї професії, якщо предмет розмови не
виходить за межі вузьких професійних тем. Професійні жаргонізми
відбивають специфіку професії, але не є засобом ізоляції. За допомогою таких
одиниць можна позначити не лише важливі професійні об'єкти, але й ті їх
характеристики, властивості, відношення, що не репрезентовано в термінах.
Професійні жаргонізми не беруть участі в побудові логічної моделі певної
галузі знань або діяльності.
Науковці розрізняють вербальне й невербальне іншомовне професійно
орієнтоване спілкування і зауважують, що ці види спілкування є
взаємопов’язаними. Цей взаємозв’язок відбивається у таких функціях:
доповнення або дублювання вербальних повідомлень, заперечення вербальних
повідомлень і регулювання розмови. Наведені функції невербального
спілкування полегшують процес сприйняття вербально вираженої інформації.
Існують різні типології невербальних засобів спілкування залежно від
сенсорної системи, які їх утворюють і сприймають.
Невербальні засоби спілкування поділяють на акустичні й оптичні.
Акустичні поділяють на екстралінгвістичні (паузи, кашель, зітхання, сміх,
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плач) і просодичні (темп мовлення, тон, тембр, висота гучності, манера
мовлення, спосіб артикуляції), а оптичні – на кінетичні (жести, міміка, постава
тілі, ході, контакт очима), проксемічні (відстань між мовцями, вплив території,
вплив орієнтації, дистанція, просторове розміщення співбесідників) і
зовнішній вигляд (фізіономіка, тип і виміри тіла, одяг, прикраси, зачіска,
косметика, предмети особистого вжитку).
Слід зазначити, що будь-яке спілкування на професійні теми з
представниками інших культур супроводжується жестами, що є носіями
різного типу інформації. Найчастіше жести засвідчують такі психологічні
стани учасників спілкування, як відкритість, підозра й потаємність,
заперечення, сумнів, готовність, довіра або незадоволеність. Під час
іншомовного професійно орієнтованого спілкування потрібно обов'язково
враховувати той факт, що суб'єктами спілкування є представники різних
культур.
Тому для одержання та обміну потрібною інформацією, впливу на
партнера, зміни або підтвердження його думки кожен співрозмовник повинен
враховувати такі складові культурної компетентності: когнітивну (вірування,
традиції, табу чужої культури), фізичну (манера поведінки, жестикуляція) й
емоційну (довіра, умотивованість вивчення іншої культури, її прийняття).
Культура визначає манеру нашого спілкування, а знання етнічної
культури співрозмовника, психології народів і специфічні культурні цінності,
що панують у державі, впливають на успішність професійно орієнтованого
спілкування. Усе це зумовлює потребу в ознайомленні студентів на заняттях з
можливими формами невербального спілкування:
1) кліпання очима під час привітання. Така форма привітання є цілком
доречною для німців на ділових зустрічах. Присутні відповідають такою
самою мімікою, але така форма привітання є доречною лише для колег і
знайомих;
2) махати рукою перед обличчям. Під час розповіді німець може почати
махати перед своїм обличчям закритою долонею. У такий спосіб він
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демонструє співрозмовнику, наскільки безглуздою є висунута ідея;
3) втягнуті губи дудочкою, кивання головою і легкий нахил убік
свідчить про те, що німець ще не вирішив до кінця, як відреагувати на сказане.
Тобто ця форма означає скепсис, перед тим як дійти остаточного висновку;
4) постукування по лобі. Така форма вказує на те, що співрозмовник
висунув безглузду ідею;
5) відтягування повіки. Коли німець, розповідаючи щось, відтягує
повіку, то він хоче, щоб співрозмовник зрозумів, що йдеться про сарказм;
6) уважний погляд. Слід зазначити, що німці зберігають зоровий
контакт не лише коли слухають, а й тоді, коли говорять;
7) стукання кісточками пальців по столу. У такий спосіб німці
висловлюють подяку.
Дотримання лінгвістичних і етичних норм під час іншомовного
професійного спілкування дає змогу фахівцям ефективно вирішувати
комунікативні завдання і швидко знаходити порозуміння з колегами з
іншомовних країн.
Отже,

характеристика

особливостей

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв дає змогу дійти
висновку, що це специфічна форма взаємодії людей, яка здійснюється на основі
встановлених норм і спрямована на ефективне виконання спільної діяльності
засобами іноземної мови. Іншомовне професійно орієнтоване спілкування
аграрія ґрунтується на загальних соціально-психологічних закономірностях і
націлене на успішне й ефективне виконання професійних обов’язків. Потреба
в професійному спілкуванні визначається виробничою необхідністю. Метою
професійного спілкування є розв’язання професійних і соціальних завдань.
Мовні дії регламентовані встановленими правилами поведінки й мають
формально-рольовий характер. Використовуються різні форми невербального
спілкування. Мова професійного спілкування, хоч і специфічна, але
підпорядкована загальноприйнятим нормам літературного мовлення. Іноземна
мова підпорядкована загальним правилам професійного спілкування, проте

38

має власну функціональну специфіку, що визначає вимоги до організації
системи формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування.
1.2. Зміст і структура готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного фахового спілкування
Інтеграційні процеси в аграрному секторі прискорюють процеси
реформування вищої аграрної освіти. У такому контексті важливим
компонентом професійної вищої освіти фахівців-аграріїв стає іншомовна
підготовка, що є складним процесом, який характеризується певним рівнем
розвитку особистості, а також формуванням потрібних обов’язкових знань,
умінь і навичок комунікації.
Результатом іншомовної підготовки є готовність до іншомовного
професійно

орієнтованого

спілкування.

Готовність

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування є важливим складником успіху
молодого фахівця. Уміння спілкуватися дає змогу легко адаптуватися до нових
умов праці в іншомовному середовищі.
Проблеми формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування фахівців різних спеціальностей висвітлені в
дослідженнях О. І. Баглай [9], М. М. Галицької [38], Л. П. Гапоненко [40],
К. Т. Кончович

[88],

Н. В. Логутіної

[109],

О. Є. Можаровської

[125],

Ж. М. Рагріна [197], В. Б. Смелікової [218], М. В. Сотер [221], О. В. Тинкалюк
[237] та ін.
Не зважаючи на досить активне послуговування поняттям «готовність»,
науковці не дійшли єдності у визначенні цього поняття. Українські
лінгводидакти поняття готовність визначають як бажання зробити щось або
стан, доведений до повної готовності [44]. Наведені визначення є похідними
від готовий, що в Словнику української мови трактують як 1) той, що зробив
необхідні приготування, підготувався; 2) той, що висловлює згоду, схильний до
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чого-небудь або виявляє бажання зробити що-небудь; 3) той, що знаходиться в
стані близькому до чого-небудь [44, с. 148].
У педагогічних словниках поняття готовність ототожнюють з
поняттями «здатність», «спроможність», «компетентність». Д. Н. Узнадзе
визначає готовність як «специфічний стан, в основі якого покладена установка
особистості до виконання певної діяльності, спрямованої на задоволення її
актуальної потреби» [242, с. 189]. На думку Л. В. Кондрашової, готовність –
це «виявлення сутності властивостей і стану особистості» [86, с. 190].
Дослідники М. І. Дьяченко і Л. А. Кандибович розрізняють тимчасову
(ситуативну) і довготривалу (сталу) готовність. На думку науковців,
тимчасова готовність – це «пристосування можливостей особистості для
успішних дій у певний момент, внутрішнє налаштування особистості на певну
поведінку під час виконання завдань, налаштування на активні й
цілеспрямовані дії» [59, с. 112]. На відміну від тимчасової готовності,
довготривала – це «система професійно важливих якостей особистості: її
досвід, знання, вміння, що необхідні для успішної роботи». Своєю чергою
В. О. Моляко поділяє готовність на ситуативну, якій притаманні певні психічні
стани, та сталу, яку вважають стабільною ознакою особистості [126].
М. І. Дьяченко та Л. О. Кандибович підкреслюють той факт, що готовність є
багатогранною означеною особистісною характеристикою, до структури якої
включено багато різних компонентів [59, с. 256].
В. О. Сластьонін визначає готовність як «особливий психічний стан
особистості, що виявляється в наявності у суб’єкта образу, структури певної
дії й постійної спрямованості на його виконання» [213, с. 21]. Слід підкреслити
той факт, що готовність – це концентрований показник діяльності особи, міра
її професійної здібності.
В. Д. Стасюк розглядає готовність як «особистісне утворення, що в
загальному вигляді має таку структуру: 1) позитивне ставлення до різних видів
діяльності, професії; 2) необхідні знання, уміння і навички; 3) усталені
професійно значущі особистісні якості (вольові процеси, емоції, мислення,
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сприйняття, увага)» [229, с. 126]. Схожу думку наводить і Н. Є. Мойсеюк, яка
розуміє готовність до діяльності як «складне утворення в структурі
особистості» [123, с. 365]. Дослідниця розглядає готовність у двох значеннях:
1) наявність компетентних знань і вмінь, потрібних для виконання поставлених
завдань; 2) навченість, підготовленість до виконання майбутніх завдань.
У такий спосіб Н. Є. Мойсеюк виокремлює теоретичну й практичну
готовність. Зміст теоретичної готовності полягає в узагальненому умінні
мислити, що передбачає наявність аналітичних, прогностичних, проєктивних,
а також рефлексивних умінь, а зміст практичної готовності виражається у
зовнішніх уміннях, тобто в діях, що можна спостерігати. До таких дій
уналежнюють організаторські й комунікативні уміння [122, с. 366].
У

наукових

працях

З. Н. Курлянд

готовність

до

діяльності

розглядається як «цілісна інтегрована якість особистості, що найбільш повно
описує емоційну, когнітивну й вольову мобільність особи в момент включення
в діяльність» [98, с. 19]. О. Е. Можаровська розглядає готовність фахівця як
«складне структурне утворення особистості майбутнього фахівця, що вміщує
якісну професійну й психологічну підготовку, за умов якої сформовані
необхідні знання, уміння і навички» [125, с.89]. Схожої думки притримується
і М. О. Ковальчук, розуміючи готовність як «складне багаторівневе
утворення, якому притаманна усталена структура якостей і здібностей
особистості, що реалізується в діяльності» [80, с. 91].
Отже, більшість дослідників розуміють готовність як комплексний
результат освіти, що стосується ціннісної, комунікативної, практично-дієвої та
особистісної сфер студента. На думку науковців, готовність є вибірковою,
прогнозованою активною позицією особистості в процесі її підготовки до
певної дії.
Ми погоджуємося з думкою Ж. М. Рагріної, яка стверджує, що
готовність – це «інтегративна, професійно значуща якість особистості, яка
становить систему взаємопов’язаних структурних компонентів, що містять
особистісні (професійні мотиви й інтереси) і процесуальні (професійні знання

41

та вміння) аспекти» [197, с. 56].
На сьогодні не існує єдиної думки щодо структурних компонентів
готовності. Науковці наголошують на тому, що компонентами готовності до
будь-якої діяльності є ставлення особистості до діяльності або настанова,
мотиви, знання про предмет і способи діяльності, навички й уміння їхнього
практичного використання.
М. І. Дьяченко

і

Л. О. Кандибович

вважають,

що

істотними

компонентами готовності є: 1) усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства,
колективу чи окреслених завдань; 2) розуміння та оцінка умов праці;
3) актуалізація досвіду, пов’язаного з виконанням схожих завдань у минулому;
4) здатність до визначення оптимальних способів діяльності; 5) прогнозування
власних психічних, емоційно-вольових процесів і мотивації; 6) аналіз і
адекватне оцінювання своїх можливостей і необхідність досягнення
результатів; 7) мобілізація сил відповідно до умов [59, с. 78].
К. М. Дурай-Новакова конкретизує структурні елементи готовності й
виокремлює такі компоненти: мотиваційний (професійно значущі потреби,
інтереси й мотиви діяльності); орієнтаційно-пізнавально-оцінний (знання та
уявлення про зміст професії, професійні вимоги, способи розв’язання
професійних завдань); емоційно-вольовий (почуття відповідальності за
результати діяльності, самоконтроль, уміння керувати діями, із яких
складається

виконання

професійних

обов’язків);

операційно-дієвий

(мобілізація, актуалізація професійних знань, умінь, навичок професійно
значущих якостей особистості, адаптація до вимог професії, умов діяльності);
установчо-поведінковий (настрій на сумлінну працю) [58, с. 125]. Схожу думку
висловлює і Л. В. Кондрашова. У структурі готовності дослідниця виокремлює
такі компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, пізнавально-оперативний,
емоційно-вольовий, психофізіологічний та оцінюючий [86]. Розглянемо кожен
компонент докладніше.
Мотиваційний компонент включає в себе професійні установки,
інтереси,

прагнення

займатися

професійною

діяльністю.

Основою
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мотиваційного компоненту є особисте прагнення людини застосовувати свої
знання в обраній професії. Такий компонент виявляється у позитивному
ставленні до професії, нахилі й інтересі до неї, бажанні вдосконалювати рівень
свого професіоналізму. Ступінь сформованості мотиваційного компоненту
визначається характером роботи майбутнього фахівця над собою з метою
використання своїх можливостей і здібностей.
Орієнтаційний компонент – це ціннісно-професійні орієнтації, основою
яких є професійна етика, погляди, принципи, переконання, готовність діяти
відповідно до них. До професійно-етичних якостей будь-якого фахівця
уналежнюють професійну відповідальність і вміння спілкуватися. Професійна
відповідальність виявляються у глибокій відданості своїй роботі. Цей
компонент є дуже важливою ознакою готовності до професійної діяльності,
тому навчально-виховний процес у закладі вищої освіти потрібно будувати в
такий спосіб, щоб усе сприяло формуванню в студентів відповідальності,
професійної етики, уміння завершувати розпочату справу.
Пізнавально-операційний компонент об’єднує в собі професійну
спрямованість уваги, уявлень, сприймання, пам’яті, мислення, здібностей,
знань, дій, операцій і заходів, що є необхідними для успішного здійснення
професійної діяльності.
Емоційно-вольовий компонент готовності включає в себе почуття,
вольові процеси, що забезпечують успішний перебіг і результативність
діяльності

фахівця,

емоційний

тонус,

емоційну

сприятливість,

цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, рішучість, самостійність,
самокритичність і самоконтроль. Науковці наголошують на тому, що
психологічній готовності притаманний тісний зв’язок інтелектуального й
емоційного. Із-поміж вольових якостей фахівця, що забезпечують готовність
до професійної діяльності, науковці виокремлюють: цілеспрямованість,
самовладання

і

витримку,

наполегливість,

ініціативність,

рішучість,

самостійність, самокритичність.
Психофізіологічний компонент готовності виявляється у впевненості у
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своїх силах, прагненні наполегливо працювати й завершувати розпочату
справу, активності й саморегулюванні, урівноваженості, витримці й активному
темпі роботи.
Оцінюючий

компонент

містить

самооцінку

своєї

професійної

підготовки й відповідність процесу розв’язання професійних завдань.
Науковці наголошують на важливості професійного самовдосконалення.
Отже, аналіз наукових праць дає змогу виділити такі структурні
компоненти

готовності

до

діяльності,

як:

1)

мотиваційний

(продемонстрований інтерес до професії, потреба в успішному виконанні
окреслених завдань, прагнення до успіху, вияв своїх кращих якостей, інші
мотиви); 2) орієнтаційний (знання та уявлення про особливості й умови
професійної діяльності, професійні вимоги до особистості); 3) операційний
(володіння

необхідними

знаннями,

навичками,

уміннями,

засобами

професійної діяльності, усвідомлення обов’язків і завдань, оцінка їх
важливості, визначення засобів досягнення мети, розуміння ймовірності зміни
ситуації); 4) вольовий (самоконтроль, активізація сил, концентрація на
окресленому завданні, абстрагування від сторонніх впливів, подолання
сумнівів, страхів); 5) емоційний (орієнтація на успіх, контроль своїх емоцій і
почуттів, ентузіазм).
Спілкування є невід’ємною складовою професійної діяльності
майбутнього фахівця-аграрія, як-от зустрічі з керівництвом, колегами й
партнерами, у тому числі й з іноземними. Тому в сучасних умовах розвитку
аграрного сектору фахівець повинен бути готовим не лише до рідномовного
спілкування на професійні теми, а й до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування. Через це під час навчання у студентів потрібно формувати не
лише загальну готовність до професійної діяльності, але й готовність до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
На сьогодні існують різні підходи до визначення поняття спілкування. У
багатьох дослідженнях спілкування і діяльність розглядають як дві різні
сторони соціальної активності людини, що взаємопов’язані між собою й
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взаємозумовлені. Із погляду діяльнісного підходу О. О. Леонтьєв визначає
спілкування як «систему цілеспрямованих і мотивованих процесів, що
забезпечують взаємодію людей у колективній діяльності, які реалізують
громадські, особисті та психологічні відносини й використовують специфічні
засоби, насамперед, мову» [106, с. 26]. Науковець наголошує на тому, що
помітною ознакою спілкування як діяльності є те, що через спілкування
індивід вибудовує свої стосунки з іншими людьми.
Науковиця Т. Г. Грушевицька визначає спілкування як «соціально
зумовлений процес обміну думками й почуттями між людьми в різних сферах
пізнавально-трудової і творчої діяльності, що здійснюють переважно за
допомогою вербальних засобів комунікації» [48, с. 100]. Як «складний,
багатоплановий процес установлення і розвитку контакту між людьми,
породжуючи потреби в спільній діяльності, що включає в себе інформацію,
вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншою
людиною» розглядає спілкування І. О. Зимня [70 с. 187]. Ми погоджуємося з
думкою І. О. Зимньої, що спілкування є не стільки діяльністю, скільки формою
взаємодії людей, які зайняті різними видами діяльності в суспільно-трудових
відносинах. Форма взаємодії залежить від тих засобів, що їх використовують
у суспільно-комунікативній сфері діяльності в одній із трьох сфер взаємодії
людини з навколишнім середовищем й іншими людьми, а саме: а) суспільновиробничій – праці; б) пізнавальній – пізнанні; в) суспільно-комунікативній –
спілкуванні [70, с. 189].
Б. Ф. Ломов зауважує, що «спілкування і діяльність є двома сторонами
соціального буття людини, її способу життя» [110, с. 246], тому спілкування,
на думку науковця, слід розглядати як специфічну систему міжособистісної
взаємодії. Спираючись на такий погляд, у педагогіці виділяють три функції,
що їх виконує спілкування: а) інформаційно-комунікативну (передання і
прийом інформації); б) регуляційно-комунікативну (організація взаємодії між
людьми); в) афективно-комунікативну (процес зміни стану людей) [110, с.
130].
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В. М. Соковнін розглядає спілкування як складний феномен, визначення
якого не може бути окреслене однією дефініцією. Науковець аналізує
спілкування як діяльність, комунікацію, взаємовідносини, взаємовплив.
Схожого підходу притримується і В. Б. Смелікова, яка трактує спілкування як
«інформаційний процес взаємодії, що відбиває ставлення один до одного;
процес співпереживання, взаємовпливу й взаєморозуміння» [220, с. 49].
Спілкування, що відбувається під час виконання професійних
обов’язків, називають професійним. М. В. Гончарова визначає професійне
спілкування як «соціально-орієнтовану інтерактивну діяльність людей у
певному професійному середовищі, метою якої є регуляція професійних
відносин на основі вирішення комунікативних завдань, що використовує
вербальні й невербальні засоби» [45, с. 199]. В. І. Розов трактує професійне
спілкування як «складний, багатоплановий процес установлення і розвитку
контактів, породжуваний потребами професійної діяльності, що включає в
себе сприйняття і розуміння іншої людини, обмін інформацією, організацію
певної стратегії взаємодії» [204, с. 65].
У випадку, коли спілкування відбувається іноземною мовою, прийнято
називати іншомовним. Дослідниця Л. В. Макар розглядає іншомовне
професійно орієнтоване спілкування як «процес установлення, підтримки й
розвитку цілеспрямованого прямого або опосередкованого контакту між
різномовними представниками однієї професії» [114, с. 62]. Науковиця
підкреслює, що важливу роль під час установлення такого контакту відіграє
взаємопізнання і взаєморозуміння між партнерами у спілкуванні –
представниками різних професійних спільнот [114, с. 30].
На

думку

орієнтоване

дослідниці

спілкування

інформаційно-пізнавального

–

Л. П.
це

Гапоненко,

іншомовне

«міжособистісна

контакту,

що

професійно

взаємодія

передбачає

у

сфері

взаємообмін

інформацією на основі зворотнього зв’язку з урахуванням можливостей
пізнавального й емоційного впливів на співробітників, що здійснюються на
основі поведінкового етикету носіїв іноземної мови» [40, с. 9]. Дослідники
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М. В. Гончарова і Л. Є. Алексєєва розглядають іншомовне професійно
орієнтоване спілкування в навчальному аспекі й трактують його як «соціально
інтерактивну діяльність, що здійснюють у певному професійно навчальному
середовищі для регулювання всіх видів квазіпрофесійних відносин на основі
вирішення

комунікативних

завдань,

які

передбачають

використання

вербальних та невербальних засобів іноземної мови й властиві певному
професійному та культурному середовищу, в якому відбувається таке
спілкування, що має на меті результат оптимізації наміченої діяльності» [45,
с. 199].
У нашому дослідженні ми схиляємося до думки В. Б. Смелікової, яка
розуміє іншомовне професійно орієнтоване спілкування майбутніх фахівців як
«усвідомлений процес обміну інформацією англійською мовою під час
професійної взаємодії» [218, с. 86].
Готовність студентів до професійно орієнтованого іншомовного
спілкування – це інтегративна характеристика особистості, яка включає
ціннісне ставлення студентів до професійно орієнтованого спілкування,
комунікативні, інтерактивні й перцептивні здатності, що є необхідними для
успішного виконання професійної діяльності на рівні міжнародного
співтовариства.
На сьогодні існує багато підходів до визначення поняття готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Так, Л. П. Гапоненко
визначає готовність до іншомовного спілкування як «складне особистісне
утворення, що містить у собі усвідомлене використання студентами
іншомовного спілкування як способу професійної взаємодії і засобу обміну
професійною інформацією, практичні вміння реалізації комунікативної
взаємодії іноземною мовою» [40, с. 8].
О. Е. Можаровська, слідом за Є. М. Злоцькою, трактує готовність до
професійного іншомовного спілкування як «багатоаспектне інтегроване
утворення особистості, що має складну, багаторівневу структуру, ступінь
сформованості компонентів якої визначає успішність і продуктивність
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професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців» [125,
с. 59]. Дослідниця виділяє чотири аспекти готовності до професійно
орієнтованого іншомовного спілкування: 1) готовність до обговорення і
вирішення професійних завдань і проблем іноземною мовою; 2) готовність
вести діалог іноземною мовою із закордонними фахівцями, партнерами в
процесі виконання професійних обов’язків; 3) готовність до засвоєння та
обміну іншомовної інформації в процесі ділових зустрічей, контактів, нарад
задля розв’язання завдань професійного характеру; 4) готовність оперувати під
час спілкування фаховою термінологією, лексикою ділових контактів [125,
с. 29].
У свою чергу В. І. Колісник розуміє іншомовну готовність як
«здатність використовувати знання і вміння з іноземної мови для здійснення як
комунікативних, так і суто фахових завдань у системі професійної діяльності»
[83, с. 56]. Дослідниця також визначає іншомовну готовність як «систему
знань і вмінь з іноземної мови й активність їхнього використання» [83, с. 26].
Такої думки притримується В. А. Триндюк, яка вважає, що вже під час
навчання в університеті іншомовна-комунікативна готовність дає змогу
студентам

вишу

здійснювати

міжнародну

мобільність,

ефективно

контактувати з іноземними спеціалістами й студентам, учасниками різних
освітніх проєктів [240, с.72].
М. В. Сотер

наводить

ширше

визначення.

Дослідниця

трактує

готовність до міжкультурної комунікації як «інтегровану якість особистості,
що охоплює відповідні знання, вміння, навички, якості й цінності, позитивну
мотивацію і налаштованість на міжкультурну взаємодію, що в комплексі
забезпечують повноцінне, ефективне виконання професійних обов’язків через
продуктивну комунікацію, побудовану на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
співпраці,

толерантності,

емпатії,

мобільності

поведінки,

відсутності

етноцентризму, відкритості, готовності до діалогу, умінні сприймати й
розуміти інші культурні позиції і цінності» [221, с. 87].
У нашому дослідженні під готовністю до іншомовного професійно
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орієнтованого спілкування студентів-аграріїв ми розуміємо професійно
значущу якість особистості, що становить систему взаємопов’язаних
структурних компонентів і виявляється в здатності використовувати знання,
вміння і навички з іноземної мови в процесі іншомовної професійно
орієнтованої комунікації.
О. Е. Можаровська

зазначає,

що

готовність

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування має стійку кореляцію з кожним
структурним елементом підготовки майбутніх фахівців і складається з
взаємопов’язаних компонентів: 1) мотиваційного, до складу якого входять
мотиви й установки щодо вивчення іноземної мови, пробудження в студентів
потреби

опанування

професійно

орієнтованою

іноземною

мовою;

2) змістовний, що слугує для забезпечення системою іншомовних знань, умінь
і навичок; 3) операційного – здатність використовувати іншомовні професійні
знання, уміння й навички; 4) комунікативного – здатність чітко й переконливо
висловлювати думки й почуття, а також здатність вести професійну бесіду
іноземною мовою [125, с. 87].
На думку В. Б. Смелікової, до складу готовності до іншомовного
професіно орієнтованого спілкування можна зарахувати такі компоненти:
мотиваційний,

когнітивний

та

операційно-діяльнісний.

Мотиваційний

компонент виражений через усталений інтерес до професійного спілкування;
спрямованість на оволодіння знаннями й ефективними засобами організації
іншомовного професійного спілкування; усвідомлення настанови на відкрите
й довірливе спілкування з партнерами, здатність відійти від стереотипного
сприйняття [218, с. 74]. Когнітивний об’єднує знання іноземної мови за
професійним спрямуванням;

знання про

особливості вербального

й

невербального спілкування; знання етичних норм ведення професійно
орієнтованого спілкування. Операційно-діяльнісний компонент відображений
у професійних вміннях і навичках; комунікативних вміннях; володінні
нормами культури спілкування, ефективних способах досягнення позитивних
результатів у професійній діяльності. Дослідниця вважає, що «єдність і
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високий рівень сформованості цих компонентів є ознакою виробленої
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування» [218,
с. 185].
На думку Ю. В. Перебийніс, до структури готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування можна вналежнити мотиваційний,
когнітивний, діяльнісний і рефлексивний компоненти [156, с. 260].
Мотиваційний компонент відображений у цілому комплексі якостей
майбутніх фахівців, серед яких зацікавленість у оволодінні іноземною мовою
за професійним спрямуванням, наявність пов’язаних із нею потреб, мотивів,
ціннісних орієнтацій, що є виявом прагнення до удосконалення студентом його
іншомовної

компетентності

й

комунікативної

взаємодії.

Когнітивний

компонент виявляється в здатності проєктувати результати свого навчання на
майбутню професійну діяльність завдяки уявленню про сутність іншомовного
спілкування. До складу діяльнісного компоненту входять практичні уміння і
навички, застосування яких сприяє успішній комунікації на професійну
тематику в реальних чи наближених до них ситуаціях. Рефлексивний
компонент полягає у здатності до рефлексії, об’єктивної самооцінки, умінні
контролювати власну іншомовну комунікативну діяльність і адекватно
оцінювати комунікативну поведінку співрозмовника [156, с. 260].
На основі проведеного аналізу ми можемо стверджувати, що майже всі
науковці виділяють мотиваційний компонент у структурі готовності, а всі інші
компоненти є факультативними, оскільки їх наявність залежить від наукового
бачення дослідника. У складі готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв основними вважаємо
такі компоненти: мотиваційний, змістовно-операційний і комунікативний.
Формування мотиваційного компоненту розпочинається з формування
позитивної мотивації до навчання і майбутньої професійної діяльності. На
мотивацію до навчання вливають різні підстави, цінності й настанови,
зокрема: 1) позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності;
2) наявність інтересу до змісту навчальної діяльності; 3) стійкі наміри до
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професійного розвитку.
У контексті нашого дослідження важливою є мотивація до спілкування.
По-перше, спілкування є природною потребою людини, яка вивчає іноземну
мову, а по-друге, спілкування є невід’ємною частиною професійної діяльності
фахівця-аграрія.
Проблема мотивації до вивчення іноземних мов у закладах вищої
аграрної освіти давно назріла, оскільки сьогодні програма дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» передбачає, що студенти
мають досить високий попередній рівень знань і добре володіють іноземною
мовою. Мотивація є рушійною силою у вивченні іноземних мов, тому студент
готовий вивчати іноземну мову лише тоді, якщо він буде розуміти перспективи
після її вивчення, серед яких і проходження закордонних практик, стажувань,
і розвиток та кар’єрне зростання у професійній діяльності. На нашу думку,
мотиваційний компонент посідає центральне місце в готовності майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Такий компонент впливає на формування професійних якостей фахівця,
із-поміж

яких:

відповідальність,

цілеспрямованість,

наполегливість

і

прагнення до постійного особистісного розвитку. Студент зі стійкою
мотивацію до іншомовного спілкування прагне до розширення своїх знань з
іноземної мови (фахова лексика, специфічні синтаксичні й граматичні
конструкції), опанування нових форм спілкування і вдосконалення вже
набутих.
Через це викладач повинен ретельно продумувати зміст навчальної
дисципліни для того, щоб інформація, яку він надає на заняттях, була
актуальної і тісно пов’язаною з конкретною професійною діяльністю. Нерідко
втрата інтересу до вивчення іноземної мови пов’язана з перевантаженням або
складністю сприйняття навчального матеріалу. Усунення окресленої проблеми
можливе завдяки використанню активних методів навчання. Вивчення
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» нерозривно
пов’язане

з

іншими

предметами

професійної

підготовки.

Завдяки
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міждисциплінарним зв’язкам на заняттях з іноземної мови студенти
отримують і фахові знання. Вивчення іноземної мови з мовною інтеграцією з
іншими дисциплінами професійної підготовки дає змогу підвищити інтерес до
оволодіння

мовою,

поповнити

словниковий

запас

і

вдосконалити

комунікативні навички й уміння.
Отже, мотиваційний компонент готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування не лише дає змогу покращити іншомовні знання,
але й стимулює до подальшого особистісного й професійного розвитку.
Змістовно-операційний компонент передбачає наявність комплексу
іншомовних знань професійного спрямування студенів; знання специфічних
норм

комунікативно-мовленнєвої

поведінки

носіїв

мови;

знання

комунікативних тактик і стратегій з метою подолання мовних бар’єрів і
налагодження

ефективної

взаємодії

зі

співрозмовником

у

процесі

професійного спілкування; знання специфіки комунікативної взаємодії
фахівця-аграрія в професійному колі. Через нові сучасні вимоги до іншомовної
підготовки фахівців аграрних спеціальностей назріла потреба в докорінній
зміні процесу іншомовної підготовку. Якщо раніше основною метою
іншомовної підготовки було формування навичок читання і письма, то
сьогодні відбувається переорієнтація на такі види мовленнєвої діяльності, як
говоріння і аудіювання.
Змістовно-операційний компонент є дуже важливим у структурі
готовності. Він дає змогу на основі отриманих знань розуміти чужі й
відтворювати свої міркування, що відповідають цілям, ситуаціям і сферам
спілкування. На заняттях з іноземної мови викладач повинен акцентувати
увагу на особливостях вербального й невербального спілкування, знайомити з
етичними нормами ведення професійно орієнтованого спілкування.
Зміст

навчальної

дисципліни

повинен

враховувати

сфери

комунікативної діяльності майбутніх фахівців-аграріїв і базуватися на змісті
фахових дисциплін. Для цього потрібно ретельно вивчати освітньо-професійні
програми

спеціальностей.

Структурування

змісту

навчального

курсу
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передбачає етапність (членування навчального матеріалу на частини);
обмеженість (кожна частина повинна мати смислову й логічну єдність); зв’язок
нового з уже відомим; виділення найважливішого в навчальному матеріалі;
дидактична цінність. Таких підхід до структурування змісту дасть змогу
приділяти достатньо часу на повторення і закріплення старих знань,
отриманих під час навчання в школі, коледжі або на курсах, та поступово
додавати новий матеріал з фаховим компонентом. Змістовно-операційний
компонент стає передумою комунікативного компоненту.
Комунікативний компонент передбачає поетапне вдосконалення
комунікативних умінь для здійснення успішної професійної комунікації і
розвиток культури професійного спілкування. Науковці акцентують увагу на
тому, що для здійснення професійної діяльності недостатньо лише мовних і
фахових знань, оскільки потрібні ще й комунікативні вміння. Комунікативні
вміння – це складне психічне утворення, що формується на основі знань. Ізпоміж умінь, потрібних для успішного іншомовного професійно орієнтованого
спілкування, слід виокремити вміння: встановлювати мету спілкування і
досягати її; розуміти мову співрозмовника; прогнозувати подальший перебіг
діалогу; повідомляти й отримувати необхідну професійну інформацію;
висловлюватися логічно й послідовно; використовувати формули ввічливості;
реагувати

на

зміну

ситуації;

підтримувати

бесіду;

стимулювати

співрозмовника до продовження розмови.
Ми

вважаємо, що

комунікативні вміння

потрібно

розглядати

нерозривно від умінь володіти нормами й культурою іншомовного професійно
орієнтованого спілкування. Отже, іншомовна підготовка фахівців-аграріїв
пов’язана не лише з формуванням комунікативних умінь, але й з уміннями
володіти нормами й культурою спілкування. Комунікативний компонент
готовності
професійно

передбачає,

що

кінцевою

орієнтованому спілкуванню

метою
є

навчання

здатність

іншомовному

орієнтуватися

в

іншомовному середовищі й адекватно поводитися в різних мовленнєвих
ситуаціях.
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Як вже було зазначено вище, головною метою професійно орієнтованої
іншомовної підготовки в аграрних вишах є підготовка фахівця, здатного
використовувати іноземну мову як інструмент професійної діяльності й
професійного пізнання. Науковці вважають, що для досягнення цієї мети
потрібно розвивати різні компоненти іншомовної професійно орієнтованої
комунікативної компетентності, а саме: лінгвістичний, соціокультурний,
навчальний і фаховий.
Лінгвістичний компонент об’єднує мовну й мовленнєву компетентності.
Мовна компетентність передбачає фонетичні, лексичні, граматичні й
орфографічні знання мовної системи. Вона формується на рівні, що є
необхідним для усної і письмової комунікації під час спілкування на
академічні або професійні теми. Мовна компетентність є основою для
формування цілісної іншомовної компетентності. Мовленнєва компетентність
визначає здатність майбутніх фахівців вільно спілкуватися в академічному й
професійному просторі. Вона націлена на вдосконалення вмінь і навичок у
таких видах мовленнєвої діяльності, як говоріння, письмо, читання та
аудіювання, а саме:
- уміння, що пов’язані з предметом мовлення: відтворювати різні
мовленнєві дії: опис, аргументація, характеристика, розповідь, пояснення,
резюме, інструкція;
- уміння реалізувати в усному / письмовому мовленні відповідні
комунікативні наміри відповідно до мети й умов комунікативної взаємодії;
- уміння, що пов’язані з функціями й цілями мовленнєвого жанру;
формулювати цілі іншомовного спілкування; визначати основну й додаткову
мету спілкування відповідно до конкретного мовленнєвого жанру;
- уміння, що пов’язані зі структурою мовленнєвого жанру;
- уміння, пов’язані з властивостями мови й мовними засобами, що
використовуються;
- уміння з аудіювання: розуміти висловлювання співрозмовника під час
діалогічного спілкування, в тому числі за наявності незнайомих мовних
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засобів з метою вилучення специфічної, потрібної комунікативної інформації;
- уміння читати тексти іноземною мовою, робити загальний аналіз
змісту, пошук і вилучення необхідної інформації;
- діалогічні й монологічні вміння [198, с. 71].
Соціокультурний компонент передбачає знання іншої культури,
соціальних і культурних особливостей країни, мову якої вивчають, необхідних
для здійснення міжособистісної взаємодії. У процесі соціокультурного
розвитку студентів викладач розширює їхній світогляд, виховує культуру
спілкування з представниками інших культур, формує почуття, емоції і
позитивне ставлення до іноземної мови. Із-поміж умінь, що формуються під
час розвитку цього компоненту, слід виокремити:
- уміння орієнтуватися в ситуаціях спілкування, зумовлених культурним
контекстом іншомовного середовища;
- уміння реалізації міжнародних стандартів культури ділового
спілкування;
- уміння вибудовувати мовленнєву поведінку відповідно до норм,
установлених діловим етикетом;
- уміння обирати й застосовувати конкретні стратегії, що відповідають
вимогам до іншомовного професійно орієнтованого спілкування;
- уміння звертати увагу на культурні норми під час професійного
спілкування з іноземними партнерами, самостійно виокремлювати й
засвоювати компоненти організаційної культури ділових партнерів;
- уміння керувати ситуаціями професійно орієнтованого спілкування в
різних культурних умовах;
- уміння спрямовувати й стимулювати зацікавленість іноземних
партнерів;
- уміння застосовувати потрібні вербальні й невербальні засоби,
спрямовані на успішність іншомовної комунікативної взаємодії;
- уміння володіти засобами вираження емоцій і власного ставлення під
час професійного спілкування;
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- уміння оцінювати емоційний стан співрозмовника;
- уміння толерантно переконувати партнера, обстоювати власні позиції
тощо [249].
Навчальний компонент передбачає здатність до освіти й самоосвіти,
самовдосконалення і задоволення пізнавальних інтересів під час вивчення
іноземних мов. Наразі такий компонент є дуже важливим, оскільки зі
зростанням потоку інформації і швидкими змінами нагальним завданням
викладача стає навчити студентів не просто сприймати поданий навчальний
матеріал, а й самостійно знаходити й критично осмислювати необхідні
відомості. Формування навчальної компетентності відбувається шляхом
розвитку таких умінь і навичок, як застосування різних прийомів виконання
навчальних завдань відповідно до навчальної ситуації і певних типів завдань;
використання технічних засобів навчання; взаємодія в навчальному процесі.
Фаховий компонент спрямований на послуговування іноземною мовою
під час іншомовного спілкування на професійні теми. Наявність цього
компоненту дає змогу розширити професійні знання студентів не лише рідною,
але й іноземною мовою, завдяки використанню першоджерел. Такий
компонент

іншомовної

професійно

орієнтованої

комунікативної

компетентності формується шляхом розвитку навичок і вмінь, як-от: володіння
основними вміннями на загальному професійному рівні (ведення розмови,
аргументація, унаочнення, презентація тощо); розкриття і відтворення
фахового змісту комунікативними прийомами зі специфічним фаховим
наповненням (дефініції, називання, опис тощо).
Узагальнену характеристику змісту компонентів готовності майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
наведено в таблиці 1.1.
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Таблиця 1.1
Змістовне наповнення компонентів готовності
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх
фахівців-аграріїв
Компонент

Зміст компонента
1) позитивне ставлення до майбутньої професійної діяльності;

Мотиваційний

2) наявність інтересу до змісту навчальної діяльності;
3) стійкі наміри до професійного розвитку.
1) комплекс іншомовних знань професійного спрямування студенів;
2) оволодіння специфічними нормами комунікативно-мовленнєвої
поведінки носіїв мови;

Змістовно-

3) володіння комунікативними тактиками й стратегіями з метою

операційний

подолання мовних бар’єрів і налагодження ефективної взаємодії зі
співрозмовником у процесі професійного спілкування;
4) уміння і навички комунікативної взаємодії фахівця-аграрія в
професійному колі.
1) комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (читання,

Комунікативний

аудіювання, письмо, говоріння);
2) культура професійного спілкування.

Науково-педагогічні працівники, які працюють в аграрних закладах
вищої освіти України й навчають іноземної мови студентів, є викладачами
загальної іноземної мови, тому потребують додаткової кваліфікованої
підготовки. По-перше, це постійне опанування професійно спрямованим
лексичним матеріалом певної спеціальності, а по-друге, це зв’язок і
консультування з викладачами випускових кафедр під час складання робочих
програм, вивчення певної фахової теми іноземною мовою.
Останнім часом у методиці викладання іноземних мов за професійним
спрямуванням відбуваються активні зміни, що націлені на вирішення проблем,
які пов’язані з невеликою кількістю аудиторного навантаження на вивчення
іноземних мов. Це пояснюють тим, що в аграрних закладах вищої освіти
наріжним завданням є професійна підготовка майбутнього фахівця, а не мовна.

57

З огляду на це, викладачам-мовникам доводиться постійно шукати нові
підходи, що зможуть зацікавити й заохотити студентів до вивчення
непрофільної дисципліни.
Як зауважує З. М. Корнєва, сьогодні спостережено відхилення від
абсолютизації комунікативного підходу й формування в майбутніх фахівців
комунікативної компетентності в чистому вигляді [89]. Метою викладання
іноземних мов у закладах вищої аграрної освіти стає формування
міжкультурної

професійно

орієнтованої

іншомовної

комунікативної

компетентності. Зважаючи на це, одним із основних підходів до викладання
іноземних мов у немовних закладах вищої освіти виступає професійно
орієнтований.
Термін іншомовна підготовка активно увійшов у наукову педагогічну
літературу. Проте слід зазначити, що чіткої дефініції цього поняття досі немає.
У закладах вищої освіти іншомовну професійну підготовку розглядають як
«комплексний систематичний процес, що об’єднує можливості різних
напрямів професійної підготовки фахівців, форми організації діяльності в
закладах вищої освіти й поза його межами, сутність якого полягає в
забезпеченні використання іноземної мови як засобу фахової підготовки
здобувача до виконання ним професійних функцій» [73, с. 221].
У своєму дослідженні ми, слідом за О. В. Нітенко, розглядаємо
іншомовну підготовку в аграрному виші як «системне оволодіння іноземними
мовами на основі міждисциплінарної інтеграції з урахуванням індивідуальних
якостей особистості, спрямоване на досягнення такого рівня професійної
іншомовної комунікативної компетентності, що забезпечить міжкультурне й
міжособистісне

спілкування

для

вирішення

професійних

завдань

у

полікультурному, мультилінгвальному глобалізованому суспільстві» [134,
с. 85]. Такий підхід до визначення іншомовної підготовки зорієнтований на
потреби суспільства у конкурентоспроможних фахівцях, здатних до
максимальної самореалізації і постійного самовдосконалення.
Ми погоджуємося з думкою Р. О. Гришкової, яка вважає, що «іншомовна
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освіта повинна стати невід’ємною частиною професійної підготовки фахівців
усіх галузей підготовки й підкреслює той факт, що студент повинен володіти
принаймні однією іноземною мовою, визначати й поважати розбіжності в
рідній і чужій культурі та бути готовим до міжкультурного спілкування. Тільки
в поєднанні зі сформованою іншомовною компетентністю професійно
освідчений студент має великі шанси для реалізації свого професійного й
особистісного потенціалу» [47, с. 146].
Як підкреслює Г. І. Зеленін, вивчення іноземної мови за професійнім
спрямуванням відіграє важливу роль у загальній системі підготовки фахівців і
виконує такі функції:
1. Забезпечення загального розвитку особистості фахівця, розширення
його світогляду, знання про навколишній світ й інші національні культурні
особливості.
2. Формування як загальнолюдських (дружність, коректність тощо), так
і важливих професійних якостей.
3. Розвиток культури інтелектуальної діяльності студентів шляхом
формування

вмінь

застосовувати

білінгвальні

лінгвістичні

словники,

довідкову літературу, навчає працювати самостійно, створює передумови для
формування потреб у лінгвістичній самоосвіті.
4. Вплив на культуру комунікації, на мовленнєву діяльність рідною
мовою. Формування навичок проєктувати власну мовленнєву поведінку,
логічно висловлювати власні думки.
5. Формування зацікавленості в майбутній спеціальності, бажання
отримати знання з різних іншомовних комунікаційних каналів, що надає
можливість вивчення досягнень у професійній галузі за кордоном [68, с. 246].
Базовим документом, що забезпечує організацію процесу іншомовної
підготовки взагалі й німецькомовної зокрема, у закладах вищої освіти України,
є Рамкова програма з німецької мови професійного спрямування, що базується
на Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, Європейській Рамці
Кваліфікацій

і

Рамковій

концепції

Європаспорта.

Автори

програми
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пропонують шляхи й можливості вивчення німецької мови на засадах
діяльнісно-комунікативного й професійно орієнтованого підходів.
У наведеній програмі зазначено, що під час планування змісту навчання
німецької мови за професійним спрямуванням потрібно орієнтуватися на
набуті знання в закладах середньої освіти, а також на програмні результати
навчання, які окреслені в освітніх програмах спеціальностей. Принципи
Рамкової програми надають можливість для вивчення німецької мови як для
вже досвідченого студента, так і для студента з початковим рівнем знань.
Викладачі повинні звертати увагу студентів на те, що для проходження
практик або подальшого навчання в Німеччині або інших німецькомовних
країнах,

здобувачі

повинні

володіти

як

мінімум

рівнем

В2

за

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Такий факт потрібно
враховувати викладачам під час складання робочих програм. Крім того, під час
планування навчального процесу слід звертати увагу на те, що для досягнення
будь-якого рівня потрібна певна кількість годин, що не може бути зменшена.
Збільшення годин на вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
за сучасних умов можливо завдяки запропонуванню вибіркових дисциплін.
Слід зазначити, що Рамкова програма пропонує рамки, в межах яких
можуть бути розроблені навчальні плани для кожного конкретного ЗВО. Це
зумовлено специфікою дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)», через яку і розроблення будь-яких навчальних програм
повинно починатися з аналізу потреб і можливостей усіх стейкхолдерів певної
спеціальності.
Під

час

планування

курсу

«Іноземна

мова

(за

професійним

спрямуванням)» важливо заздалегідь визначити місце навчання іноземної
мови в загальній моделі підготовки фахівців. Навчання іноземних мов в
аграрних закладах вищої освіти є неспецифічною вимогою до підготовки
фахівців, але на сьогодні дуже затребуваною. Відповідність цій вимозі робить
фахівця-аграрія конкурентоспроможним не лише в рідній країні, але й за її
межами. Тому конкретизація цілей є дуже важливим елементом під час
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побудови курсу. Для цього викладач вивчає загальні вимоги до викладання
іноземних мов у нефілологічних закладах вищої освіти, потім – вимоги до
конкретного ЗВО, зумовлені певною галуззю професійної діяльності й
специфічними цілями підготовки, а вже потім вимоги до навчання іноземної
мови відповідно до діяльності конкретного профілю, що відображений у
специфічних цілях підготовки на рівні факультету. Найважливішою вимогою,
на яку викладач обов’язково повинен звернути увагу, є вимога до навчання
іноземної мови згідно зі специфічними цілями підготовки фахівців певної
спеціальності. Тому під час складання силабусів викладач-мовник мусить
радитися з гарантами освітньо-професійних програм для того, щоб цілі
іншомовної підготовки збігалися з цілями підготовки фахівців певної
спеціальності на основі вимог до їхньої професійної діяльності.
За таким підходом навчання іноземної мови за професійним
спрямуванням розглядають як навчання, у якому в центрі уваги знаходяться
потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на особливості
майбутньої спеціальності. Науковці наголошують, що таке навчання
передбачає професійне спрямування не лише змісту навчальних матеріалів,
але й практичної діяльності, включаючи формування професійних навичок.
Професійний компонент у змісті іншомовної підготовки дає змогу підвищити
рівень підготовки з фахових предметів за рахунок вивчення закордонного
досвіду й практик в аграрній сфері.
На

думку

Н. С. Івасів,

іншомовна

підготовка

фахівців-аграріїв

спрямована на: взаємодію викладачів і студентів у процесі навчання іноземної
мови, що є джерелом інтенсивного саморозвитку студентів; інтеграцію
процесів оволодіння іноземною мовою за професійним спрямуванням з
розвитком особистісних якостей студентів, знанням культури країни носіїв
мови, яку вивчають, та набуттям спеціальних навичок, що базуються на
професійних і лінгвістичних знаннях; мотивацію навчання студентів;
індивідуалізацію

іншомовної

інформаційно-комунікаційних

підготовки
технологій;

студентів;

упровадження

використання

міжпредметних
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зв’язків, автентичних матеріалів і моделювання комунікативних ситуацій,
наближених до реальних; орієнтацію навчального процесу на активну
самостійну роботу, що формує автономію студентів, створює умови для
їхнього самовираження і саморозвитку [73, с. 56].
Отже, теоретичний аналіз поняття готовність щодо вирішення проблеми
навчання дає змогу стверджувати таке: готовність до іншомовного спілкування
майбутніх

фахівців-аграріїв

визначена

власне

процесом

іншомовної

підготовки, сутність якого полягає в забезпеченні використання іноземної
мови як засобу фахової підготовки здобувача до виконання ним професійних
функцій.

Констатовано,

що

готовність

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування є професійно значуща якість особистості, що
становить систему взаємопов’язаних структурних компонентів і виявляється в
здатності використовувати знання, вміння і навички з іноземної мови в процесі
іншомовної

професійно

орієнтованої

комунікації.

Вона

є

складною

структурою, що має в своєму складі систему взаємопов’язаних і
взаємозумовлених компонентів. Враховуючи рекомендації до іншомовної
підготовки,

готовність

майбутніх

фахівців-аграріїв

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування містить мотиваційний, змістовноопераційний і комунікативний компоненти, що детерміновані в ціннісній,
когнітивній, практичній та особистісній сферах.
1.3. Вітчизняний та зарубіжний досвід у формуванні готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування у студентів аграрних
закладів вищої освіти
Новий стандарт вищої освіти зумовлює певні зміни в процесі
професійної підготовки майбутніх аграріїв. Вивчення дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямування)» стає тією важливою ланкою, що об’єднує
між

собою

предмети

гуманітарного

й

професійного

циклів.

Висококваліфікований фахівець-аграрій, який вміє вільно спілкуватися
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іноземною мовою на професійні теми, налагоджувати ділові контакти й
презентувати проєкти, стає об’єктивною соціальною потребою сучасних
агропромислових підприємств. З посиленням інтересу до питання іншомовної
підготовки в аграрних закладах вищої освіти, назріла потреба у всебічному
висвітленні вітчизняного й зарубіжного досвіду іншомовної підготовки,
оскільки це дасть змогу ґрунтовніше вивчити досвід формування готовності
майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування і підвищити якість іншомовної підготовки в аграрних вишах
країни.
Особливий статус іноземної мови в нашій країні пояснюється активними
євроінтеграційними процесами, що відбуваються в державі, освіті й бізнесі.
Завдяки тісним контактам в освітній і науковій сфері студенти отримують
можливість пройти практику на провідних міжнародних підприємствах або
поїхати на навчання в один із найкращих вишів світу.
Такі проєкти змінюють статус іншомовної підготовки в закладах вищої
освіти. У зв’язку з цим науковці підкреслюють необхідність модернізації
підходів до викладання іноземних мов і важливість формування готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. На думку Н. С. Івасів,
вільне спілкування іноземною мовою забезпечує можливість для створення
ділових, професійних і культурних контактів, сприяє підвищенню загального
культурно-професійного рівня розвитку особистості [73, с. 87].
Питання

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування майбутніх фахівців-аграрії аналізували й аналізують зарубіжні й
вітчизняні науковці. Різні аспекти проблеми підготовки до спілкування
розглядають у своїх працях С. М. Амеліна [5], Л. В. Барановська [11],
Г. Д. Берегова [18], З. І. Дзюбата [55], Н. О. Зуєнко [72], В. А. Кручек [95],
А. В. Кучер

[101],

В. О. Михайлюк

О. В. Литвинова

[122],

О. С. Резунова

[108],
[200],

Ю. О. Ніколаєнко

[133],

О. В. Шмирова

[253],

К. Г. Якушко [257] та ін.
В Україні підготовку фахівців-аграріїв здійснюють в закладах вищої
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освіти за різними спеціальностями в межах галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство». Перелік вітчизняних закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку за спеціальностями галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство», наведено в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Перелік вітчизняних закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку фахівців-аграріїв

211 «Ветеринарна
медицина»

207 «Водні
біоресурси та
аквакультура»

208
«Агроіженерія»

206 «Садовопаркове
господарство»

205 «Лісове
господарство»

204 «Технологія
виробництва і
переробки
продукції
тваринництва»

203 «Садівництво і
виноградарство»

201 «Агрономія»

Назва спеціальності, за якою здійснюється підготовка

Національний університет біоресурсів і природокористування України
+

+

+
+
+
+
Вінницький національний аграрний університет

+

+

+

+

+
+
+
+
Луцький національний технічний університет

+

-

+

-

+
+
Дніпровський державний аграрно-економічний університет

+

-

+

-

+
+
+
+
Запорізький національний університет
+
Поліський національний університет
+
+
+
+
+
+
+
Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім.
Василя Стефаника»
+
+
+
+
+
Центральноукраїнський національний технічний університет
+
+
Миколаївський національний аграрний університет
+
+
+
Одеський державний аграрний університет
+
+
+
+
+
Полтавський державний аграрний університет
+
+
+
+
Національний університет водного господарства та природокористування
+
+
+
Сумський національний аграрний університет
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+

-

+
+
+
+
+
+
Західноукраїнський національний університет
+
Державний біотехнологічний університет
+
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
+
+
+
+
+
Херсонський державний аграрно-економічний університет
+
+
+
+
+
+
Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького
+
+
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
+
+
Національний університет «Чернігівська політехніка»
+
+
Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
+
+
+
Білоцерківський національний аграрний університет
+
+
+
+
+
+
Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка»
+
+
+
Луганський національний аграрний університет
+
+
+
+
+
Львівський національний аграрний університет
+
+
+
+
Подільський державний аграрно-технічний університет
+
+
+
+
+
+
Уманський національний університет садівництва
+
+
+
+
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут"
+
+
+
+
-

Зміст професійної підготовки визначається відповідно до затверджених
Стандартів вищої освіти спеціальностей, що належать до галузей знань
20 «Аграрні науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти в переліку загальних компетентностей особливу роль відіграє
здатність спілкуватися іноземною мовою. Проте проаналізувавши освітньопрофесійні програми та навчальні плани було встановлено, що не зважаючи на
затребуваність у фахівцях з високим рівнем володіння іноземною мовою,
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» займає лише 2 %
від загального навантаження.
В більшості аграрних вишів дисципліна «Іноземна мова (за професійним
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спрямуванням)» є обов’язковим компонентом загальної підготовки. Проте не
має єдності стосовно термінів вивчення та кількості кредитів на її вивчення.
Це пояснюється певною автономією закладів вищої освіти та рекомендаціями
стейкхолдерів. Так, в Дніпровському державному аграрно-економічному
університеті для всіх спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство» на вивчення дисципліни «Іноземна (англійська, німецька,
французька) мова (за професійним спрямуванням)» відводиться 150 годин (5
кредитів). Дисципліна вивчається впродовж першого року навчання на
бакалавриаті та завершується іспитом. Змістовне наповнення робочих програм
дає

змогу

констатувати,

що

при

їх

складанні

викладачі-мовники

впроваджували фаховий компонент й дотримувались вимог, що висуваються
до іншомовної підготовки за професійним спрямуванням. В Миколаївському
національному аграрному університету навчальна дисципліна «Іноземна
(німецька, англійська, французька) мова (за професійним спрямуванням)» для
студентів спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеня «Бакалавр»
викладається на всіх чотирьох курсах навчання. Загальний обсяг курсу 135
годин та 4,5 кредитів. Формою підсумкового контролю є залік (1-3, 5-7
семестр) та іспит (4 та 8 семестр). Аналіз змісту навчальної дисципліни дає
змогу констатувати, що велика кількість годин відводиться на вивчення
загальних тем («Життя студента», «Країнознавчі аспекти», «Науковотехнічний прогрес. Видатні діячі науки», «Система освіти в Україні та в країні,
мова якої вивчається»). Якщо для студентів спеціальності 201 «Агрономія»
акцент зроблено на аудиторне навантаження, то зі студентами спеціальності
208 «Агроінженерія» викладачам доводиться давати більш завдань на
самостійне опрацювання. Дисципліна вивчаються також вісім семестрів, але
має більшу кількість аудиторного навантаження – 188 годин.
В

Таврійському

державному

агротехнологічному

університеті

ім. Дмитра Моторного на вивчення дисципліни «Іноземна (німецька,
англійська, французька) мова (за професійним спрямуванням)» в навчальному
плані студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» відведено 16 кредитів та
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480 годин. В робочій програмі основними темами курсу виокремлено «Збірка»,
«Система охолодження», «Електричне коло», «Тестування матеріалів» та
«Поршні та клапани».
Слід зазначити, що змістовне наповнення курсу повністю відповідає меті
курсу та зорієнтоване не тільки на формування загальної комунікативної
компетентності, але й іншомовної професійно орієнтованої компетентності. В
Національному університеті біоресурсів і природокористування України в
робочій програмі з іноземної мови (англійська, німецька, французька)
зазначено, що студенти вивчають дисципліну в першому семестрі в загальному
обсязі 180 годин (6 кредитів). Тематичний план представлений широким
переліком тем фахового спрямування, із-поміж яких – «Частини машини»,
«Інструкція. Двигун, технічна підтримка, міжнародна показ автомобілів»,
«Двигун внутрішнього згорання», «Гібридний двигун». Як вказується в
сучасних дослідженнях, під час планування змісту дисципліни «Іноземна
(англійська, німецька, французька) мова (за професійним спрямуванням)» не
завжди враховуються вимоги стейкхолдерів.
С. М. Амеліна однією з перших розробила теоретико-методичну
концепцію формування культури професійного спілкування студентів
аграрних закладів вищої освіти. Дослідниця розглядає культуру професійного
спілкування як «важливий фактор підвищення якості загальної професійної
підготовки майбутніх фахівців-аграріїв» [5, с. 10].
У моделі процесу формування культури професійного спілкування в
аграрних закладах вищої освіти, увагу акцентують на системному,
культурологічному,

гуманістичному,

особистісно-зорієнтованому

й

діяльнісному підходах. На думку С. М. Амелиної, професійне спілкування – це
«взаємодія особистостей у мотиваційній, пізнавальній, почуттєвій, діяльнісній
та комунікативній сферах, в яких велике значення відіграє діалог» [5, с. 5].
Успішне формування культури професійного спілкування майбутніх
фахівців-аграріїв стає можливим завдяки створенню таких психологопедагогічних умов, як: забезпечення цілеспрямованої теоретико-методичної
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підготовки викладачів і студентів до формування культури професійного
спілкування; організація професійної підготовки студентів на діалогічних
засадах; забезпечення духовної взаємодії викладачів і студентів у процесі
навчального спілкування; поступове накопичення досвіду розв’язання
проблемних питань, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю;
створення позитивної емоційної насиченості навчального спілкування;
залучення студентів до професійної самореалізації в процесі навчального
діалогу; розширення сфери активного професійного спілкування майбутніх
аграріїв у навчально-виховному процесі. Слід наголосити, що визначені
психолого-педагогічні умови у своїй сукупності становлять комплекс, який
відображає нову для аграрного сектора тенденцію – відхід професій аграрної
сфери від системи «людина – природа» з їх частковим наближенням до
динамічної системи «людина – людина».
У дослідженнях Л. В. Барановської обґрунтовано зміст навчання
професійного спілкування майбутніх працівників аграрної галузі, визначено
педагогічні умови його здійснення, створено модель системи навчання
професійного спілкування студентів закладів вищої аграрної освіти,
висвітлено основні етапи навчання студентів фахового спілкування [11].
Модель навчання професійного спілкування студентів аграрних закладів
вищої

освіти,

що

розроблена

Л. В. Барановською,

базується

на

системологічному, концептуальному підході та являє собою множину
взаємопов’язаних і функціональних компонентів. Зміст навчання студентіваграріїв професійного спілкування окреслений спеціальними знаннями,
уміннями й навичками, потрібними для організації продуктивної фахової
комунікативної діяльності та є компонентами інтегрованої системи навчання
професійного
професійному,

спілкування

на

психолого-комунікативному,

фахово-комунікативному

етапах.

вербально-

Із-поміж

них

Л. В. Барановська виділяє найістотніші, а саме:
а) знання з психолого-педагогічних курсів (індивідуально-психологічні
особливості студентів; властивості, важливі для спілкування; психічні
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процеси, психологічні засади спілкування в різних сферах діяльності,
особливості ділової і професійної взаємодії, контакт у спілкуванні; стилі
спілкування, комунікативні бар’єри, конфлікт у спілкуванні);
б) знання, уміння і навички з мовознавчих дисциплін (роль літературної,
нормативно упорядкованої мови як універсального засобу реалізації змістовно
різноманітних комунікативних можливостей людини; уміння і навички її
використання із загальномовленнєвих позицій; теоретичні відомості про
лексико-семантико-етимологічні

особливості

терміносистем;

навички

вербальної презентації напряму професійної діяльності);
в) знання, уміння і навички з професійно орієнтованих і спеціальних
курсів (знання змісту термінологічного вокабулярія, ролі наскрізних понять –
логіко-лексико-семантичного ядра фахової мови; уміння і навички оперування
методами, прийомами роботи з об’єктами професійної діяльності на
загальнофаховому рівні

й

рівнях

окремих

професійно

орієнтованих

навчальних напрямів) [11, с. 12].
У дисертаційній праці Л. В. Барановською запропоновано педагогічні
умови ефективного оволодіння майбутніми фахівцями-аграріями знаннями,
уміннями й навичками фахового спілкування: 1) доцільний вибір методів і
форм навчання, що найбільше сприяють поглибленню психологічної взаємодії
між викладачем і студентами; 2) оптимальне оформлення поняттєвого апарату
тієї чи тієї науки, що вивчають студенти; 3) наскрізний зв’язок компонентів
терміносистем і динамізм цих терміносистем за рахунок організації
ступеневого опанування навчальних курсів; 4) спрямованість діяльності
науково-педагогічних працівників на вироблення в студентів вербальнопрофесійно-комунікативних умінь і навичок.
У результаті аналізу теоретико-методологійних основ інтеграції і
практики професійної підготовки майбутніх аграріїв у закладах вищої освіти
З. І. Дзюбата доводить, що формування комунікативних умінь повинно
здійснюватися

на

основі

особистісно-орієнтованого,

діяльнісного,

комунікативного, системного, компетентнісного та інтегративного підходів.
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Дослідниця визначає і теоретично обґрунтовує ефективність сукупності
педагогічних умов, що забезпечують цілеспрямоване, систематичне й
ефективне формування комунікативних умінь майбутніх аграріїв у процесі
інтеграції навчальних дисциплін, а саме: використання інтегративного підходу
до вивчення дисциплін гуманітарного циклу; забезпечення готовності
викладача застосовувати інтегративний підхід до формування комунікативних
умінь студентів; створення позитивної мотивації студентів до формування
комунікативних умінь; організація самостійної роботи з формування
комунікативних умінь. Особливість її моделі формування комунікативних
умінь майбутніх аграріїв полягає в тому, що основним чинником впливу на
результат навчального процесу й досягнення високого рівня сформованості
комунікативних умінь майбутніх фахівців-аграріїв є інтеграція низки
гуманітарних дисциплін («Українська мова (за професійним спрямуванням»),
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням»), «Історія України»,
«Культурологія», «Філософія», «Психологія», «Правознавство», «Соціологія»,
«Охорона праці») шляхом запровадження схем інтеграції навчальних
дисциплін, використання інтегративного підходу, уведення теоретичного
спецкурсу «Ефективне спілкування – необхідна умова успішної професійної
діяльності фахівця-аграрія» для підвищення мотивації щодо формування
комунікативних умінь, використання у викладацькій діяльності методичних
рекомендацій щодо цілеспрямованого формування комунікативних умінь в
аграрних закладах вищої освіти.
Спостережено, що складовими моделі, яку розробила З. С. Дзюбата, є:
соціальне замовлення, мета, навчальні дисципліни, методологійні підходи,
особливості спілкування, педагогічні умови, етапи, форми, методи й засоби,
компоненти, критерії, рівні й результат сформованості комунікативних умінь.
Особливістю підходу до професійної підготовки фахівців-аграріїв
Н. О. Зуєнко є, те що вона виділяє низку проблем, із-поміж яких: об’єктивна
потреба суспільства у формуванні комунікативної культури особистості й
недостатні можливості сучасної системи освіти; соціальна важливість
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формування комунікативної культури особистості з метою гармонiзацiї
взаємовідносин у системі «людина – суспільство», «людина – природа» й
недостатня розробка цієї проблеми в науково-теоретичному й методичному
аспектах; соціальне замовлення на компетентного фахівця аграрної сфери й
недостатні ресурси окремих навчальних дисциплін аграрних закладів вищої
освіти для реалiзацiї цього замовлення [72].
Із-поміж основних підходів до формування комунікативної культури
студентів-аграріїв у процесі професійного навчання в закладах вищої освіти
Н. О. Зуєнко виокремлює: діяльнісний (формування комунікативної культури
як діяльність), культурологічний (формування комунікативної культури як
компонент загального процесу розвитку культури особистості), суб’єктнодіяльнісний (що відображає суб’єкт-суб’єктний характер комунікативних
процесів у студентському середовищі в процесі навчання), компетентісний
(формування комунікативної культури як процес розвитку комунікативної
компетентності). На думку дослідниці, зміст професійного спілкування аграрія
зумовлений функціональними особливостями й галузевою специфікою
професійної діяльності. Із-поміж дисциплін, що мають важливе значення у
формуванні готовності до спілкування, Н. О. Зуєнко виокремлює українську
мову (за професійним спрямуванням) й іноземну мову (за професійним
спрямуванням).
Н. О. Зуєнко доводить, що використання на заняттях таких методів
роботи, як дискусія, мозкова атака, фокус-група, ситуаційно-рольові ігри,
самостійна робота з джерелами професійної інформації і метод критичних
інцидентів наближує процес навчання іноземних мов до реальних умов
спілкування і позитивно впливає на процес формування комунікативної
готовності до спілкування. Важливим є також урахування принципу
міждисциплінарності на заняттях із спеціальних дисциплін, оскільки він дає
змогу сформувати професійно-термінологічну компетентність у студеніваграріїв, що є показником сформованості комунікативної культури.
Дослідниця В. А. Кручек основну увагу приділяє розробці моделі
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формування комунікативних умінь студентів аграрних закладів вищої освіти у
процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, спрямовану на побудову
комунікативно

спрямованого

спілкування,

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

учасників навчально-виховного процесу [95, с. 11]. Розроблена авторкою
модель формування комунікативних умінь студентів-аграріїв визначає мету
діяльності, розкриває її істотні аспекти, уміщує опис самого процесу
формування вмінь, зокрема, етапи роботи викладача, напрямки реалізації умов
формування комунікативних умінь, методи формування вмінь і форми
педагогічного спілкування. Загалом, реалізація вказаної моделі передбачає такі
етапи: 1) діагностика рівня розвитку комунікативних умінь студентів
(змістовий компонент; мотиваційний компонент; операційний компонент);
2) постановка мети формування комунікативних умінь; 3) оцінка реалізації
умов формування комунікативних умінь; 4) адаптація змісту навчального
матеріалу; 5) визначення системи методів формування комунікативних умінь;
6) організація комунікативно спрямованого навчання [95, с. 161].
Згідно з окресленою моделлю, викладач психолого-педагогічних
дисциплін на початковому етапі має продіагностувати рівень сформованості
комунікативних умінь у студентів та, у разі виявлення його недостатності,
поставити за мету формування комунікативних умінь. Мета потребує розгляду
факторів та умов, що забезпечують її реалізацію. У процесі формування
комунікативних умінь беруть участь: викладач психолого-педагогічних
дисциплін в якості суб’єкта діяльності, студенти й викладачі-предметники як
об’єкти діяльності. Після адаптації змісту навчального матеріалу відповідно до
потреб студентів у інформації з комунікативної діяльності й прояву конкретних
умінь викладачу психолого-педагогічних дисциплін потрібно організувати
комунікативно спрямоване навчання, разом з тим доцільно проводити роботу
не лише зі студентами, а й удосконалювати комунікативну майстерність
викладачів.
В. А. Кручек зауважує, що застосування комплексу методів може
забезпечити реалізацію всіх умов формування комунікативних умінь студентів.
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Із-поміж таких методів дослідниця виокремлює проведення лекційних занять;
підготовка й проведення занять зі студентами; участь студентів у
конференціях; проведення тренінгових занять: тестування, переконання,
навіювання (аутогенне тренування), наслідування, моделювання ситуацій,
дискусії, бесіди, мозкова атака, ситуативно-рольові ігри; написання рефератів;
вивчення та обговорення літератури з проблем спілкування. Із метою
вдосконалення комунікативної майстерності викладачів аграрних закладів
вищої освіти.
Серед форм, що забезпечують ефективність процесу формування вмінь
до професійного спілкування, В. А. Кручек запропоновує: 1) проведення
науково-практичного семінару; 2) практикум з мови; 3) участь у круглих столах
з комунікативної проблематики; 4) тестування комунікативної компетентності;
5) психологічне консультування; 5) роботу з літературою; 6) вивчення
передового педагогічного досвіду; 7) відвідування відкритих занять. За таких
обставин, як стверджує В. А. Кручек, викладачі-предметники опосередковано
впливають на формування комунікативних умінь студентів, тобто виступають
не лише об’єктами, а й суб’єктами формування комунікативних умінь. Слід
підкреслити, що, на думку В. А. Кручек, методи активної взаємодії переважно
сприяють

розвитку

інтерактивної

сторони

спілкування,

психологічного впливу розвивають усі три сторони, але

а

методи

передусім

комунікативну й перцептивну [95, с. 6].
На основі системного підходу Ю. О. Ніколаєнко обґрунтовує модель
підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в
іншомовному середовищі, що складається із взаємопов’язаних і взаємозалежних
компонентів, як цільовий (підхід і мета підготовки), змістовий (принципи й
зміст підготовки), організаційно-методичний (технологія підготовки) й
оцінювально-результативний (результат підготовки). На думку дослідниці,
комунікативний підхід визначає загальне розуміння процесу підготовки студентів
до професійного спілкування в іншомовному середовищі як імітації реальної
взаємодії фахівців аграрного профілю в певному соціумі, де основним засобом
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спілкування є нерідна для них мова [133, с. 10].
Метою іншомовної підготовки в аграрному виші є формування
комунікативно достатнього рівня готовності до професійного спілкування в
іншомовному середовищі, що передбачає перехід від елементарного до середнього
й високого рівнів готовності. Основні дидактичні вимоги до процесу іншомовної
підготовки фахівців-аграріїв Ю. О. Ніколаєнко вбачає у принципах мовленнєворозумової

активності,

проблемності,

індивідуалізації,

функціональності,

ситуативності, новизни, професійної спрямованості навчальної діяльності,
міжпредметних зв’язків іноземної мови зі спеціальними дисциплінами,
культурологічності [133, с. 12].
Пріоритет

предметної

сторони

змісту

підготовки

забезпечується

трьохрівневою моделлю відбору компонентів – від комунікативного аспекту
(відбір тем і ситуацій спілкування) до лінгвістичного (відбір текстів) і до
процесуального та психофізіологічного (відбір знань, умінь і навичок
професійного іншомовного спілкування).
Практичним

засобом

іншомовної

підготовки

виступає

модульна

інтерактивна технологія, що передбачає виділення у змісті відносно незалежних
частин – сукупності тем, об’єднаних певною сферою, оволодіння якими
відбувається через спеціально організовану взаємодію учасників педагогічного
процесу. Як зауважує Ю. О. Ніколаєнко, вивчення кожної теми будь-якого модуля
передбачає три етапи – підготовчий (робота з лексикою), тренувальний
(моделювання ситуацій) і творчий (ділові ігри, проєкти), які передбачають
поступове зростання активності й самостійності студентів в організації взаємодії
[133, с. 15].
Результатом підготовки є сформованість мотиваційного, операційного й
нормативно-рефлексивного компонентів готовності до професійного спілкування
в іншомовному середовищі на рівні, що дає змогу студентам бути активними
повноправними учасниками взаємодії у професійній сфері за межами рідного
мовного соціуму.
На

підставі

аналізу

психолого-педагогічних

наукових

джерел
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Ю. О. Ніколаєнко обґрунтовує сукупність педагогічних умов, дотримання яких
сприяє формуванню в студентів готовності до професійного іншомовного
спілкування: 1) створення активного навчального середовища; 2) сприяння
формуванню в студентів стійкої внутрішньої мотивації щодо професійного
іншомовного спілкування; 3) поступове підвищення автономії студентів у
професійній іншомовній взаємодії [133, с. 16].
У своїй науковій розвідці К. Г. Якушко підкреслює важливість іншомовної
підготовки, що є цілеспрямованим, керованим процесом педагогічного
забезпечення

розвитку

в

студентів

ідентифікаційних,

комунікаторних,

гносеологічних, демонстративних, факторних, волюнтаривних і перцептивних
знань, умінь і навичок, суголосним особливостям адаптації випускників
бакалаврату до виконання в подальшому їх нових соціальних ролей у межах
трудового колективу [256, с. 45]. Дослідниця встановила такі засади для з’ясування
і визначення педагогічних умов формування професійно орієнтованого
іншомовного

спілкування

майбутніх

техніків-аграріїв:

формулювання

психологічних, педагогічних і загальних наукових принципів професійного
спілкування; узагальнення вимог до формування фахового спілкування, вивчення
державних галузевих і програмних вимог та виокремлення з поміж них таких, що
визначають зміст професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів
освітнього ступеня «Бакалавр», виявлення комунікативно й професійноорієнтованих напрямів до створення технології формування професійноорієнтованого іншомовного спілкування систематизація підходів до розробки
посібників, спрямованих на фахову іншомовність [256].
На думку К. Г. Якушко, іншомовна підготовка в аграрних закладах вищої
освіти повинна мати сім етапів [256, с. 98]. На першому етапі потрібно
застосовувати елементи опори на навчальний та іншомовний досвід спілкування
іноземною мовою у традиційному значенні, набутий студентами до навчання в
аграрних університетах, зокрема, у процесі навчання іноземних мов, професійноорієнтованих дисциплін, здійснення навчально-наукової діяльності, участі у
виробничій практиці, позанавчальній активності.
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На другому етапі також передбачалося використання навчального й
іншомовного комунікативного досвіду знакової системи іноземної мови в
традиційному значенні, що був набутий студентами до навчання в університеті;
створення технології з урахуванням специфіки формування професійноорієнтованого іншомовного спілкування; забезпечення знань професійної
іншомовної терміносистеми та її вживання в спілкуванні; спрямування засобів
навчання іноземної мови на комунікативні потреби й запити майбутньої професії
аграрія. Застосовувалася організаційні форми на кшталт роботи з технічними
засобами навчання і метод ознайомлення з фаховими термінами й розмовними
кліше для вирішення виробничих ситуацій іноземною мовою.
Увагу було звернено на формування як когнітивних та інформаційних умінь
професійно орієнтованого іншомовного спілкування, так і міжкультурнокомунікаційних, інструментальних і власне комунікативних умінь. На третьому
етапі експериментальної роботи створювалася технологія з урахуванням
специфіки формування знань, умінь і навичок професійно орієнтованого
іншомовного спілкування, пов’язаних з демонстраційністю, комунікаторністю та
гносеологічністю.
Реалізовувалися такі організаційні форми, як навчальне заняття – робота з
базовими системами, самостійна робота з кодування-декодування знакових
символів системи Moodle, оформлення електронних версій, розроблення схем і
презентацій, а також такі методи, як використання технічних засобів навчання:
сайту системи Moodle, програм Microsoft Word, Power Point і AutoСad, метод
використання схематичної наочності, робота з оформлення письмових робіт,
усного захисту вправ, набраних на електронних носіях, виконання тестів,
ознайомлення з кліше.
Четвертий етап вирізнявся посиленням професійного іншомовного
спрямування. Увага акцентувалася на забезпеченні знань професійної іншомовної
терміносистеми, її вживанні в спілкуванні; спрямуванні засобів навчання
іноземної мови на комунікативні потреби й запити майбутньої професії аграрія. На
п’ятому етапі була реалізована педагогічна умова використання набутих
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студентами мовленнєвих знань, умінь і навичок іншомовного спілкування в
навчанні професійно-орієнтованих дисциплін, у навчально-науковій діяльності,
виробничій практиці та позанавчальній активності.
На шостому етапі експерименту відбувалося закріплення знань, умінь і
навичок професійно-орієнтованого іншомовного спілкування, зокрема, знання
лексики на основі шести комплексів вправ і терміносистем відповідно до
розглянутих таблиць професійно орієнтованого іншомовного спілкування через
усне вираження комунікативних намірів з акцентом на міжкультурнокомунікативних уміннях.
Сьомий

етап

характеризувався

використання

набутих

студентами

мовленнєвих знань, умінь і навичок іншомовного спілкування для вивчення
професійно орієнтованих дисциплін, у навчально-науковій діяльності, виробничій
практиці та позанавчальній активності; проєктування навичок і вмінь професійно
орієнтованого іншомовного спілкування, що формувалися на першому-шостому
етапах під час вивчення інших дисциплін в аграрному університеті, науковій і
позааудиторній діяльності.
Розроблена модель реалізації педагогічних умов іншомовного навчання в
аграрних закладах вищої освіти містить теоретичний, емпірично-технологічний,
цільовий, змістовий, формувально-діяльнісний, моніторинговий і результативний
компоненти. Вона передбачає як принципи та вимоги формування професійно
орієнтованого іншомовного спілкування в студентів технічних спеціальностей
аграрних університетів, так і власне експериментальну технологію формування
професійно орієнтованого іншомовного спілкування, що охоплює комплекс
педагогічних компонентів: мету, завдання, зміст, методи, засоби й різноманітні
організаційні форми, а саме: авторський комбінаторний електронний курс і
навчальні посібники для формування професійно орієнтованого іншомовного
спілкування на першому році навчання в аграрному виші під час вивчення.
Так само, як і вітчизняні науковці, зарубіжні науковці (Д. Картмелл [308],
А. К. Морган [291], С. Сарджент [308], С. Сіттон [308], К. Дж. Ракер [292])
наголошують, що іншомовна компетентність є запорукою успішної кар’єри
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аграрія. Дослідники ставлять знання, вміння і компетентності з іноземної мови
на один рівень з фаховими знаннями.
Відповідно до таких документів, як «Європейський мовний портфель»
та «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання», громадяни Європейського Союзу повинні володіти щонайменше
двома європейським мовам на рівні В2. Таку вимогу уважають запорукою
розвитку особистого й професійного рівня громадянина.
Науковці Німеччини багато уваги приділяють формуванню готовності до
професійної діяльності. Викладання іноземних мов у закладах вищої освіти
Німеччини розглядають як важливий елемент професійної соціалізації.
Ефективність реалізації іншомовної політики пов’язана із уведенням кількох
іноземних мов і запровадженням різних програм вивчення мови.
Іноземну мову викладають на різних рівнях та з різною метою. На
сьогодні в Німеччині існують такі варіанти вивчення іноземних мов:
1) іноземна мова як обов’язкових компонент спеціальностей, де вона є
фаховою дисципліною; 2) іноземна мова як обов’язковий предмет за вибором
нефілологічних спеціальностей; 3) іноземна мова для студентів усіх
спеціальностей; 4) іноземна мова в межах програм обміну; 5) іноземна мова в
межах спеціальностей, студентів яких готують для роботи за кордоном;
6) німецька мова як іноземна в курсі підготовки та як супровідна дисципліна
[281].
Цікавим

є

досвід

викладання

іноземних

мов

на

немовних

спеціальностях, а саме аграрних. Іноземна мова в аграрних вишах
викладається з акцентом на спеціалізацію та з ознаками фахової спрямованості
навчання.
Для таких курсів передбачена певна звітність після закінченню курсу, що
має бути підтверджена документально. Крім курсів з іноземних мов фахового
спрямування в університетах Німеччини передбачені курси з загальної
іноземної мови для того, щоб студенти могли поглибити свої знання.
Організація викладання іноземних мов у закладах вищої освіти Німеччини має
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певні особливості, серед яких слід виділити чіткий поділ на викладання
іноземної мови й іноземної мови за фахом. Якщо іншомовна підготовка
знаходиться в компетентності мовних центрів, то фахову іноземну мову
викладає носій мови відповідної спеціальності. Іншою особливістю є те, що
відповідальність за зміст, обсяги й умови навчання покладено виключно на
студентів. Вони самостійно обирають темп та матеріал навчання відповідно до
своїх можливостей і фахових потреб [39, с. 192].
У більшості вишів Німеччини застосовують технологію мовного
занурення до викладання іноземних мов за фахом. Його розрізняють за такими
аспектами, як відбір дисципліни для навчання іноземною мовою, їх кількість і
тривалість навчання. Німецькі науковці підкреслюють той факт, що
використання іноземної мови у професійній підготовці є дидактичним
резервом, завдяки якому можна підвищити рівень комунікативної професійної
компетентності студентів. Слід зазначити, що німецькі освітні моделі
розвиваються повільно й тяжіють до стандартизації.
Основною метою іншомовної підготовки в закладах аграрної вищої
освіти США є розвиток іншомовної компетентності фахівців, у яких
сформована готовність здійснювати професійну діяльність відповідно до
вимог сьогодення.
Американська модель іншомовної освіти зорієнтована на формування в
студентів готовності до застосування результатів іншомовної освіти на
практиці. Білінгвальні освітні програми створюють сприятливий ґрунт для
оновлення навчальних програм з іноземної мови. Найбільш популярними є
навчання іноземних мов через виконання завдань і навчання іноземних мов
через зміст навчальних дисциплін.
Сутність означених підходів полягає у формуванні іншомовної
комунікативної компетентності як побічного продукту під час опрацювання
змісту навчальної інформації і виконання навчальних завдань. Слід зазначити,
що важливим витком у формуванні іншомовної компетентності в США є
відмова від методичного догматизму, який заперечує можливість навчання
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іноземних мов засобами універсального методу на користь еклектики у виборі
дидактично доцільних підходів [104, с. 129].
Практику іншомовної підготовки до професійної діяльності широко
застосовують не лише в США, Німеччині, а також у багатьох інших країнах.
Прикладом тому є австрійська система іншомовної освіти, що має чотири
моделі

білінгвальної

освіти

–

ідентифікаційної,

інтеграційної,

монокультуризаційної і полікультурної.
Цільовим орієнтиром у Франції є поєднання навчання іноземної мови й
культури професійного спілкування. Таке поєднання сприяє соціальному й
когнітивному розвитку особистості майбутнього фахівця. Під час побудови
курсу викладачі враховують спеціалізацію студентів, інтенсивність засвоєння
навчального матеріалу й майбутні потреби. Л. Короама називає також певні
складності, з якими викладачі французьких вишів стикаються на заняттях, а
саме: необхідність адаптувати курси до рівня мовної підготовки студентів;
необхідність в повторенні раніш вивчених тем, зміцненні граматичних знань,
а також вдосконаленні навичок у таких видах мовленнєвої діяльності як
говоріння, письмо, читання та аудіювання [269].
У таких країнах, як Румунія і Сербія, іншомовна підготовка фахівціваграріїв відіграє одну з вирішальних ролей у професійній підготовці, що
реалізують через систему викладання іноземних мов для конкретних цілей
(English for specific purposes). У поєднанні з комунікативними методами такий
підхід дає змогу не лише сформувати готовність до іншомовного спілкування,
але й навчити студентів працювати в команді, швидко пристосовуватися до
нових ситуацій і налагоджувати міжособистісні стосунки в колективі [271].
Багато зарубіжних вчених Німеччини, Іспанії, Італії, Данії, Франції
основним підходом до викладання іноземних мов для фахівців-аграріїв
уважають змістовно-мовну інтеграцію в навчанні (CLIL – Content and language
integrated learning), що передбачає такі аспекти, як навчання іноземної мови
через зміст інших дисциплін (content-based second language instrustion) й
іншомовне занурення (immersion). Такі підходи вважають одними з провідних
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напрямів покращення та інтенсифікації процесу викладання іноземних мова за
професійним спрямуванням. Слід зазначити, що ці підходи прийшли в
українську методику викладання іноземних мов порівняно недавно, проте вони
вже встигли посісти чільне місце.
Відповідно до сучасних зарубіжних концепцій змістовно-мовна
інтеграція в навчанні складається з чотирьох елементів – це зміст (content),
комунікація (communication), мислення (cognition) і культура (culture).
Зміст (content) передбачає засвоєння знань і формування навичок з
розуміння фахової термінології певної галузі. Навчальний матеріал повинен
бути підібраний з опертям на певну фахову дисципліну. Слід зазначити, що
обсяг лексичного запасу, що повинні засвоїти студенти, є досить великим.
Комунікація (communication) передбачає формування навичок та вмінь
для використання іноземної мови як засобу спілкування в професійній сфері.
Усе це стає можливим завдяки повному зануренню в іншомовне середовище.
Широкий спектр різних технологій дає змогу студентам вільно окреслювати
своє бачення, порівнювати, протиставляти й описувати думки інших.
Мислення (cognition) передбачає розвиток розумової і пізнавальної
діяльності студентів, що відбувається завдяки виконанню завдань пошукового,
проблемного й творчого характеру. Усе це вчить студентів застосовувати вже
набуті знання на практиці й формувати нові навички та вміння.
Культура (culture) передбачає знайомство з культурою країни, мову якої
вивчають, оскільки для спілкування іноземною мовою недостатньо лише
володіти певними лінгвістичними знаннями, потрібно ще знати особливості
культури країни.
Спостережено, що змістовно-мовна інтеграція в навчанні (CLIL –
Content and language integrated learning) є доволі широким поняттям, що
трактують, як будь-яке навчання іноземної мови, коли її використовують як
засіб для викладання і засвоєння студентами позамовного змісту. У процесі
реалізації цього підходу має місце інтеграція мови й змісту.
Аналіз європейського досвіду застосування цього підходу для
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викладання іноземних мов професійного спрямування дає змогу виділити його
загальні переваги:
1. Зростання лінгвістичної компетентності й впевненості у своїх мовних
і мовленнєвих можливостях.
2. Підвищення очікувань щодо ефективності й результативності
навчання як з боку викладачів, так і з боку студентів.
3. Розвиток умінь приймати рішення в ситуаціях ризику, а також умінь
вирішувати проблеми.
4. Кращий розвиток іншомовних лексичних і граматичних мовленнєвих
навичок.
5. Мотивування і заохочування до розвитку власної автономії та
незалежності в навчальному процесі.
6. Перехід від вивчення штучної тематики, характерної для занять з
іноземних мов, на реальну й практично важливу тематику.
7. Підвищення рівня володіння рідною мовою, передусім грамотності.
8. Підвищення рівня мовленнєвої спонтанності в спілкуванні завдяки
тому, що мова використовується як засіб, а не як мета навчання.
9. Розвиток умінь вчитися й концентруватися на навчанні.
10. Розвиток навчальної мотивації і позитивного ставлення до процесу
навчання.
11. Можливість інтегрувати розвиток міжкультурних умінь спілкування
в навчальну програму.
12. Розвиток критичного мислення і творчого потенціалу, підвищення
самооцінки.
Сучасні зарубіжні дослідники виокремлюють також й недоліки такої
освіти. По-перше, це відсутність кваліфікованого викладацького складу; подруге, потреба в постійній співпраці викладачів-мовників із викладачами
різних профільних дисциплін; невисокий рівень мовної підготовки студентів.
Крім того, особливу увагу потрібно приділяти підбору навчального матеріалу
й розробленню завдань до нього. Змістовне наповнення курсу буде залежати
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від кількості годин на певній спеціальності. На практиці зарубіжні дослідники
виокремлюють три базові моделі побудови курсу:
- розширення мовної освіти (одну, або дві години на тиждень
присвячують роботі з матеріалами з окремих тем предмету, або кількох
предметів);
- модульне викладання (на різних етапах навчального процесу додають
модулі вивчення окремого, або кількох предметів іноземною мовою);
- часткове злиття з предметом (до 50 % навчальних занять з іноземної
мови проводять у форматі методики CLIL).
Перша й друга модель є дуже прогресивними й ефективними, але вони
зорієнтовані на студентів з високим або середнім рівнем мовної підготовки і
потребують великої кількості аудиторних годин. З огляду на невелику кількість
аудиторного навантаження і низький рівень мовної підготовки студентів
аграрних закладів вищої освіти доречним буде використання третьої моделі
побудови курсу, передусім, часткове злиття. Усе це дасть змогу поєднати
методику мовно-змістовної інтеграції з традиційним професійно орієнтованим
навчанням.
Як було зазначено вище, змістовно-мовна інтеграція в навчанні є доволі
складним поняттям. До його складу входить навчання іноземної мови через
зміст інших дисциплін (content-based second language instrustion). Ця методика
є практично орієнтованою і має в своєму арсеналі лише такі види навчальної
діяльності, що є характерними для майбутньої професії. До таких видів і у
вітчизняній, і в зарубіжній педагогіці зараховують мозкові штурми, дискусії,
презентації на професійні теми й проєктні роботи. Науковці розуміють процес
формування готовності до іншомовного професійно орієнтовного спілкування
як поєднання певного змісту дисциплін з метою навчання іноземних мов [266].
Студенти

паралельно

засвоюють

знання

з

фахової

дисципліни

й

вдосконалюють свої іншомовні навички й вміння. За такого підходу робоча
програма з іноземної мови базується на робочій програмі певної фахової
дисципліни.
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У світовій практиці останніх років особливу увагу приділяють
кооперативному навчанню (сooperative language learning). Зазвичай його
розглядають як частину більш загального навчального підходу, а саме навчання
у співробітництві (collaborative learning). Кооперативне навчання зараховують
до одного з найважливіших підходів для активізації студентів, інтенсифікації
навчального процесу й підвищення його ефективності.
На думку О. Б. Тарнопольського, кооперативне навчання – це «не просто
робота в парах та малих групах, це така робота, де знання, навички й вміння
всіх учасників мовби підсумовуються так, що студенти не просто вчаться, але
й учать і вчаться один у одного, підвищуючи загальний навчальний ефект»
[230]. Також кооперативне навчання трактують як технологію навчання, в
основі якої лежить «взаємодія студентів у колективі або групі (взаємне
навчання)» [189, c. 98]. У процесі такої взаємодії студенти беруть на себе не
лише індивідуальну, а й колективну відповідальність за виконання навчальних
завдань, допомагають один одному і колективно відповідають за успіх кожного
студента в оволодінні іноземною мовою.
Характерною відмінністю кооперативного навчання від традиційних
технологій до формування іншомовного професійного середовища є те, що під
час кооперативного навчання особистість викладача відходить на другий план,
відсутня конкуренція між учнями, навчання відбувається у співпраці. Це дає
змогу розподілити відповідальність за виконане завдання між усіма
учасниками групи. Для кооперативного навчання характерні такі елементи:
взаємодія віч-на-віч, позитивна взаємозалежність усіх учасників групи,
індивідуальна відповідальність, навички співпраці й групова робота.
У своїй роботі Д. Джонсон та Р. Джонсон виокремлюють п'ять основних
критеріїв успішного кооперативного навчання, необхідних для іншомовного
професійного спілкування:
1. Позитивна залежність. Успіх кожного студента залежить від
сумлінності

інших

студентів.

відповідальності в роботі в команді.

Учасники

групи

вчаться

взаємній
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2. Пряма підтримка. Студенти підтримують один одного безпосередньо.
Вони обмінюються думками, джерелами й матеріалами, дають оцінку
виконаній роботі один одного з метою отримання спільного результату роботи.
Вони роз'яснюють один одному новий матеріал і допомагають усувати
прогалини в знаннях.
3. Відповідальність. Кожен студент бере участь у роботі групи і робить
свій внесок у вирішення окресленої проблеми. Кожен учасник відповідає за
результат групової діяльності. Кожен студент виконує посильну йому роботу,
намагається дослідити сутність питання і вчиться роз'яснити його іншим
учасникам навчання.
4. Соціальна компетентність. Студенти вчаться взаємній довірі й
повазі, чітко і ясно висловлювати свої думки під час комунікації і вирішувати
наявні протиріччя і конфлікти.
5. Власна оцінка. Студенти вчаться оцінювати власний внесок в успіх
групової роботи, а також оцінювати спільну роботу групи з погляду
використаних методів і виділяти причини невдач [286].
Його мета полягає в одночасному формуванні у студентів іншомовної
комунікативної та професійної компетентності. Це має пряме відношення і до
інших підходів, що базується на принципах дидактики багатомовності, а саме
(G. Neuner, M. Krüger, U. Grewer):
- когнітивне навчання (свідоме розширення знань про мову та про
особливості власного процесу навчання);
- встановлення мовних паралелей (зіставлення двомовних текстів,
підготовка термінологічного словника, опора на граматичні та синтаксичні
відповідності);
- орієнтація на зміст (вибір тематичного співвіднесених текстів);
- орієнтація на текст (розуміння автентичних текстів: узагальнення
змісту, його оцінка, коментар, його доповнення та продовження);
- оптимізація навчального процесу (усвідомлення паралелей у мовних
системах, випробування ефективних навчальних стратегій та прийомів,
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забезпечення допоміжними засобами для самостійної роботи) [294].
В українських реаліях широко використовують такі технологій, як
англійська мова для конкретних цілей, німецька для професії. Слід зазначити,
що в країнах Європи ці підходи зорієнтовані на досвідчених фахівців, які
сфокусовані на оволодінні мовою, а не предметним змістом, що їм добре
відомий. Нерідко професійно орієнтований курс вивчення іноземних мов в
українських вишах ґрунтується на автентичних текстах фахового спрямування
з системою до- й післятекстових вправ, що націлені на формування необхідних
навичок і вмінь для успішної комунікації в межах своєї спеціальності. Проте зі
зростанням інтернаціоналізації професій і мобільністю фахівців відбуваються
зміни й у підходах до формування готовності до іншомовної професійно
орієнтованої комунікації. Позитивний досвід іноземних колег немовних
закладів вищої освіти свідчить про нагальну потребу інтеграції іноземної мови
до змісту фахових дисциплін. Це дасть змогу озброїти майбутніх фахівців
іншомовними й фаховими компетентностями, доповнювати й адаптувати такі
компетентності до потреб процесу формування готовності майбутніх аграріїв
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Унаслідок аналізу вітчизняного й зарубіжного досвіду формування
готовності

майбутніх

фахівців-аграріїв

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування виявлено, що здійснювати іншомовну підготовку
слід відповідно до міжнародних вимог і національних стандартів. Вивчення
українського досвіду дає підстави констатувати наявність у системі
іншомовної професійної підготовки певних недоліків, із-поміж яких слід
виокремити:

слабку

взаємодію

викладачів-мовників

із

викладачами

профільних кафедр для складання робочих програм з дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямуванням)», а також небажання відійти від вузько
професійного викладання іноземних мов, що ґрунтується на автентичних
текстах фахового спрямування з системою до- й післятекстових вправ.
Усе це свідчить про нагальну потребу створення оптимальних
організаційно-педагогічних умов, що будуть сприяти покращенню процесу
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іншомовної підготовки й формуванню готовності студентів-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Висновки до розділу 1
Здійснений аналіз теоретичних основ формування готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування в майбутніх фахівцівагаріїв дає змогу зробити основні висновки до розділу:
1. Опрацювання досліджень, присвячених особливостям іншомовного
професійно орієнтованого спілкування майбутніх фахівців, дає змогу дійти
висновку, що іншомовне професійно орієнтоване спілкування ґрунтується на
загальних соціально-психологічних закономірностях і націлене на ефективне
виконання професійних обов’язків. Іншомовне професійно орієнтоване
спілкування регламентовано встановленими правилами поведінки, що мають
формально-рольовий

характер.

Метою

професійного

спілкування

є

розв’язання професійних і соціальних завдань. Будь-яка іноземна мова
професійного

спілкування,

хоч

і

специфічна,

але

підпорядкована

загальноприйнятим нормам літературного мовлення.
2. У педагогічній літературі зосереджено й накопичено значну кількість
праць, присвячених дослідженню змісту й структури готовності до
іншомовного спілкування фахівців різних спеціальностей. Проте не зважаючи
на посилений інтерес і постійне студіювання такого питання, досі найменш
дослідженою і вповні не розробленою в педагогіці й методиці викладання
іноземних мов за професійним спрямуванням залишається проблема
формування

готовності

майбутніх

фахівців-аграріїв

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування.
Узагальнивши теоретичний і практичний досвід науковців, вважаємо за
доцільне розглянути готовність до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування фахівців-аграріїв як професійно значущу якість особистості, що
становить систему взаємопов’язаних структурних компонентів і виявляється в
здатності використовувати знання, вміння й навички з іноземної мови в
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процесі іншомовної професійно орієнтованої комунікації.
Установлено, що структура готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування

складається

з

мотиваційного, змістовно-операційного й комунікативного компонентів, що
детерміновані в ціннісній, когнітивній, практичній, особистісній сферах.
3. Аналіз зарубіжного й українського досвіду іншомовної підготовки
майбутніх фахівців-аграріїв дає підстави стверджувати, що іншомовна
підготовка в розвинених країнах світу посідає важливе місце в структурі
професійної освіти. На сьогодні в зарубіжних закладах вищої освіти є
поширеними такі підходи до викладання іноземних мов як Deutsch für den
Beruf, English for specific purposes, Content and language integrated learning,
Сontent-based second language instruction, Immersion, Cooperative language
learning, Collaborative learning тощо. Українська система іншомовної освіти
розвивається повільніше, їй притаманне об’єднання традиційних та
інноваційних технологій.
Основні результати першого розділу опубліковані в наукових статтях і
матеріалах науково-практичних конференцій [149, 150, 151, 152, 159, 163, 166,
168, 169, 170, 171, 176, 177, 181, 183, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304].
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РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ ДО
ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ
2.1. Модель формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування в студентів-аграріїв
Наявні на сьогодні розроблені моделі іншомовного професійно
орієнтованого

спілкування

Ю. О. Ніколаєнко

[133],

для

фахівців-аграріїв

О. С. Резунова

[200],

(З. І. Дзюбата

О. В. Шмирова

[55],
[253],

К. Г. Якушко [256] та ін.) лише частково вирішують проблему відповідності
сучасних вимог суспільства до рівня володіння іноземною мовою фахівцями
аграрного сектору реальному стану практичної підготовки фахівців. Через це
наступним завданням нашого дослідження є побудова моделі формування
готовності студентів до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Термін модель має широке значення, оскільки його використовують як
для номінування змісту освіти, так і для характеристики навчальної діяльності
загалом. Науковці розуміють модель як матеріально реалізовану систему, що
відображає або відтворює об’єкт дослідження, а отже, здатна змінити його так,
що її вивчення дасть змогу нам отримати нову інформацію про об’єкт. На
думку дослідників, спільна властивість усіх моделей полягає в їх здатності так
чи інакше відображати дійсність. Н. П. Волкова та О. Б. Тарнопольський
розглядають модель як «систему об’єктів чи знаків, що відтворює деякі істотні
властивості системи-оригіналу» [35, с. 70].
Подібне визначення наводить А. Н. Дахин, розуміючи під терміном
модель «штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій,
знакових форм або формул, який, будучи подібним до досліджуваного об’єкта
(або явища), відображає й відтворює в простішому й узагальненому вигляді
структуру, властивості, взаємозв’язок і відношення між елементами цього
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об’єкта» [51, с. 12].
Ми дотримуємося думки, що модель – це не лише відображення деякого
стану педагогічної реальності, а й форми передбаченої діяльності,
репрезентації майбутньої практики й засвоєних форм діяльності. Кожна
модель має функцію прогнозування, планування, цілеутворення майбутньої
діяльності викладача на заняттях. Вона надає змогу наочно подати освітній
процес, спрямований на досягнення запланованого результату. Такої думки
притримується дослідниця Н. П. Волкова, яка трактує модель як «теоретично
й практично створену структуру, що відтворює ту чи ту частину дійсності у
схематизованій і наочній формі» [35]. В. Б. Смелікова підкреслює, що метою
створення моделі є «відображення структури й функціонування об’єкта
дослідження» [218, с. 199]. Дослідниця розуміє модель як «умовну схему
об’єкта, що зображує зв’язок між знаннями людини про такий об’єкт і самим
об’єктом,

і

є

формою

вирішення

діалектичності

між

теорією

і

практикою» [218].
Як свідчать наукові дослідження, педагогічна модель не є чимось
сталим, вона може змінюватися, уточнюватися в процесі дослідження,
наближатися до такого варіанту, що є найбільш адекватним педагогічному
процесу, який вивчається. Модель полягає в основі методу моделювання й
спрямована на отримання відповідей на певну сукупність запитань. У
педагогічній науці моделювання розуміють як опосередковане практичне або
теоретичне дослідження педагогічного об’єкта, що безпосередньо вивчає не
сам об’єкт, а деяку допоміжну штучну систему, яка «перебуває в деякій
об’єктивній відповідності до об’єкта пізнання; здатна заміщувати його у
певних відношеннях; у підсумку під час дослідження об’єкта дає інформацію
про сам об’єкт моделювання» [102].
У нашому дослідженні об’єктом моделювання є процес формування
готовності в студентів-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування. Предметом моделювання виступають організаційно-педагогічні
умови, що забезпечують ефективність і результативність процесу формування
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готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування в майбутніх
фахівців-аграріїв.
У дисертації ми розглядаємо структурно-функціональну модель
формування

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування як цілісну структурно організовану систему іншомовної
підготовки фахівців аграрного профілю, що складається із сукупності
взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів. Запропонована структурнофункціональна модель передбачає: 1) активну участь студента в процесі
оволодіння іноземною мовою; 2) можливість прикладного використання знань
у реальних умовах; 3) презентацію концепцій і знань у найрізноманітніших
формах; 4) підхід до навчання як до колективної, а не індивідуальної
діяльності; 5) акцент на процес навчання, а не на запам’ятовування інформації.
Для побудови власної структурно-функціональної моделі формування
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування ми брали до
уваги результати аналізу наукових розробок, присвячених досвіду підготовки
студентів різних аграрних спеціальностей в українських закладах вищої
освіти, і власний досвід викладання іноземної мови для студентів-аграріїв
Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Крім того, під
час побудови моделі формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого

спілкування

потрібно

враховувати

умови,

визначені

Н. П. Волковою, а саме: 1) між моделлю й оригіналом існує подібність,
формування

якої

достатньо

виражене

й

точно

зафіксоване

(умова

відображення і пошук аналогії); 2) модель у процесі наукового пізнання є
аналогом об’єкта, що досліджують (умова репрезентативності); 3) вивчення
моделі дає змогу отримати інформацію про оригінал (умова екстраполяції)
[35].
Структурно-функціональна

модель

формування

готовності

до

іншомовного професійно орієнтованого спілкування в студентів постає як
єдність таких блоків: мотиваційно-цільового (мета, завдання), теоретикометодологічного (підходи, принципи, організаційно-педагогічні умови),
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змістовно-технологічного

(зміст,

методи,

форми,

засоби

навчання)

і

результативно-оцінювального (критерії, рівні). Усі вони знаходяться в тісному
взаємозв’язку й повинні забезпечити високий рівень володіння іноземною
мовою для задоволення своїх професійних потреб під час іншомовного
професійно орієнтованого спілкування.
Розглянемо зміст кожного блоку докладніше.
Мотиваційно-цільовий блок відіграє важливу роль під час побудови
моделі навчання. Він є фундаментом, на якому будується методика, що
забезпечує зближення процесу навчання студентів з їх майбутньою
професійною діяльністю, тобто моделювання цієї діяльності в навчальному
процесі. Під час наповнення цільового блоку ми брали до уваги стандарт для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що регламентує процес
підготовки

студентів

за

цим

фахом

і

передбачає

підготовку

висококваліфікованих фахівців зі сформованим комплексом знань, умінь і
навичок для застосування в професійній діяльності, в тому числі й у
іншомовному фаховому середовищі. Тому метою запропонованої структурнофункціональної моделі є формування готовності майбутніх аграріїв до
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування.

Зазначена

мета

реалізується у вирішенні таких завдань:
- формувати цілісну систему іншомовних професійних знань;
- розвивати іншомовні професійні уміння і навички;
- формувати іншомовний комунікативний досвід;
- формувати іншомовну професійну мотивацію.
Теоретико-методологічний блок відображає методологічне підґрунтя
процесу

формування

готовності

студентів-аграріїв

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування і базується на таких методологічних
підходах: професійно орієнтований, компетентнісний, комунікативнодіяльнісний, особистісно орієнтований та інтегрований підходи.
Професійно орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови
передбачає

врахування

професійних

інтересів

майбутніх

фахівців й
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особливості іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Основними
завданнями цього підходу є: 1) створення умов для розвитку професійних
інтересів у процесі іншомовної підготовки; 2) формування зацікавленості до
володіння іноземною мовою для подальшого спілкування в професійній
діяльності; 3) формування в студентів готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування на професійному рівні.
Професійно орієнтоване іншомовне навчання передбачає інтеграцію
змісту фахових дисциплін зі змістом дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням) і ставить перед викладачами-мовниками
завдання навчити майбутніх фахівців-аграріїв використовувати іноземну мову
як засіб систематичного розширення професійних знань, умінь і навичок.
Компетентнісний підхід передбачає спрямованість педагогічного
процесу на формування іншомовної комунікативної компетентності, що
покладена в освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівця-аграрія. При
компетентнісному підході студенти не просто накопичують знання, уміння й
навички, а й вчаться застосовувати отримані знання на практиці, діяти
відповідно до викликів професійної взаємодії. Освітній процес провадять на
основі врахування затребуваності навчальних досягнень студентів у професії,
забезпечення

його

спроможності

відповідати

реальним

запитам

швидкозмінюваного ринку й мати сформований потенціал для швидкої
адаптації в майбутню професію.
Комунікативно-діяльнісний підхід забезпечує розмаїття способів
навчальної діяльності, за допомогою якого студенти усвідомлюють себе як
особистість, що саморозвивається, виявляє і розкриває власні можливості,
своє «Я». Умовою і результатом такого навчання є сформованість у студентів
бажання і здатності самостійно вчитися, застосовувати нові знання, виробляти
вміння, діяти, прагнути саморозвитку. Украй важливим для реалізації
комунікативно-діяльнісного підходу є врахування інтересів студентів,
моделювання ситуацій реального професійного спілкування, застосування
парних і групових форм роботи, відведення достатнього часу на мовленнєву
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практику. Водночас доцільним є поступове занурення в професію, тобто
використання різних видів навчальної діяльності залежно від етапів.
На думку Н. П. Волкової та О. Б. Тарнопольського, на початковому
етапі навчання слід активізувати навчальну діяльність академічного типу; на
основному етапі – квазіпрофесійну діяльність (діяльність студента навчальна
за формою і професійна за змістом, це є трансформацією змісту і форм
навчальної діяльності в гранично узагальнені зміст і форми професійної
діяльності); на заключному етапі – навчально-професійна діяльність [35].
Особистісно орієнтований підхід передбачає, що в центрі уваги
викладача завжди був студент, його індивідуальність, самобутність, досвід,
неповторність. Ознаками цього підходу є суб’єкт-суб’єктна гуманна співпраця
всіх учасників навчально-виховного процесу; діагностично-стимуляційний
спосіб організації навчального пізнання; діяльнісно-комунікативна активність
студентів, їх розвиток і саморозвиток; проєктування викладачем, а пізніше й
студентом, індивідуальних досягнень у всіх видах діяльності. Умовою і
результатом особистісно-орієнтованого типу навчання є сформованість у
студентів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах
інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути
творчості й саморозвитку.
Враховуючи сучасні тенденції у вищій освіті, ми вважаємо, що вкрай
важливим є інтегрований підхід. Він стосується різних рівнів: інтеграція
змісту навчальних дисциплін з метою формування у студентів єдиної картини
світу,

виокремлення

провідних

понять

міжпредметного

характеру й

визначення способів їх розвитку; інтеграції за рахунок посилення зв’язків
теоретичного й практичного матеріалу. Також для цього підходу притаманне
органічне поєднання всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності (слухання,
аудіювання, читання і письмо). У такий спосіб вивчення іноземної мови стає
активним процесом.
На основі виділених підходів можна виокремити провідні принципи
організації навчального процесу для формування готовності майбутніх
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аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Під час
дослідження ми залучили загальнодидактичні й спеціальні принципи
навчання. До загальнодидактичних ми зараховуємо такі: наочність, міцність,
свідомість,

науковість,

системність

і

послідовність.

До

спеціальних

уналежнюємо такі: принципи професійно орієнтованого контекстного
навчання,

принцип

особистісно-орієнтованого

навчання,

принцип

комунікативної взаємодії і принцип проблемності.
Загальнодидактичний принцип наочності відіграє важливу роль під час
іншомовної підготовки студентів і забезпечення створення відповідних умов
для чуттєвого сприймання іншомовного оточення. На заняттях з дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» викладач застосовує як
слухову (аудіозаписи), так і зорову (малюнки, графіки, фотографії) наочність.
Перегляд кінофільмів, тематичних роликів на Youtube дає змогу поєднати
зорову й слухову наочність. Такий принцип забезпечує формування в студентів
іншомовної компетентності в говорінні, аудіюванні, читанні та письмі.
Також особливе значення має принцип міцності. Він пов’язаний із
засвоєнням мовного й мовленнєвого матеріалу для здійснення іншомовної
комунікації. Такий принцип може бути реалізований шляхом підвищення
змістовності навчального матеріалу, створення живих образів і пошуку
асоціацій. Викладач повинен стимулювати студентів до виконання великої
кількості творчих завдань, систематично контролювати їх знання і вміння.
Принцип свідомості є основним із-поміж усіх принципів, оскільки від
нього залежить на скільки успішно протікає оволодіння іноземною мовою.
Науковці зауважують, що свідоме оволодіння іншомовною комунікативною
компетентністю забезпечує стійкість набутих навичок і вмінь, а також дає
змогу студентам здійснювати самоконтроль і самокорекцію. Такий принцип
передбачає, що студент не повторює навчальний матеріал механічно, а добре
розуміє його значення.
Під час викладання іноземних мов у закладах вищої освіти реалізація
принципу науковості полягає в тому, що навчальний процес має відбуватися з
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урахуванням останніх досягнень сучасної науки про особливості спілкування
за допомогою мови, закономірності розпізнавання та оформлення мовлення,
мовних контактів.
Принцип системності й науковості викладач реалізує через поетапне
введення мовного й мовленнєвого матеріалу та розвиток навичок і вмінь для
майбутнього успішного іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Згідно з цим принципом навчальний матеріал подається від простого до
складного, від відомого до невідомого.
У нашому дослідженні на особливу увагу заслуговують спеціальні
принципи.
1. Принципи професійно орієнтованого контекстного навчання. Такий
принцип надає змогу зберегти сутність навчання та адаптувати його до різних
етапів процесу професійної підготовки майбутніх аграріїв. На думку
А. О. Вербицького, контекстне навчання – це навчання, у «якому за
допомогою всієї системи дидактичних форм, методів і засобів моделюється
предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності фахівця, а
засвоєння ним абстрактних знань як знакових систем накладено на тло цієї
діяльності …» [30, с. 32]. Зазначимо такі специфічні аспекти контекстного
навчання: 1) індивідуальна значущість знань, умінь і навичок, яких набуває
майбутній фахівець; 2) наявність цілісної інформації про сутність і структуру,
а також функції професійної діяльності фахівця; 3) послідовний перехід від
навчальної через квазіпрофесійну до професійної діяльності; 4) проблемне й
діалогічне спілкування в системі «студент-викладач» і «студент-студент»;
5) диференційований підхід до відбору змісту іншомовної підготовки й
організації його засвоєння студентами; 6) єдність навчання і виховання
особистості; 7) відкритість – обґрунтоване використання різних технологій
навчання (як традиційних, так і інноваційних).
Інтеграція професійних знань до процесу навчання іноземної мови
сприяє вияву зрілих когнітивних здібностей. Така інтеграція є важливою для
вдосконалення комунікативних здібностей, оскільки можливість актуалізації
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знань із предмету створює внутрішню потребу висловитися щодо ситуації
професійної діяльності фахівця. Наведений принцип окреслює перспективу
професійного й кар’єрного зростання майбутнього фахівця.
2.

Принцип

особистісно-орієнтованого

навчання

передбачає

максимальну зорієнтованість навчання на особистість студента, його реальні
потреби й мотиви, врахування особливостей розвитку його особистості й
суб’єктивного внутрішнього стану. Реалізація особистісної індивідуалізації в
процесі навчання повинна брати до уваги такі якості особистості студентів, як
їх світогляд, контекст діяльності й власний досвід. І. С. Якіманська зазначає,
що реалізація такого принципу означає використання таких навчальних
технологій і методів, «метою яких (на всіх етапах навчання) є не накопичення
знань і вмінь, а постійне збагачення досвідом творчості, формування
механізму

самоорганізації

і

самореалізації

особистості

кожного

слухача» [255, с. 73]. Згідно з цим принципом змінюються ролі студентів і
викладача в навчальному процесі. Студенти стають основними його
суб’єктами, а викладач відіграє роль помічника й фасилітатора спілкування.
Під час реалізації цього принципу слід враховувати індивідуальнопсихологічні особливості студентів аграрних закладів вищої освіти, що
серйозно впливають на рівень розвитку вмінь і навичок іншомовного
професійно орієнтованого спілкування. Для цього потрібно використовувати
комунікативні завдання, що передбачають розподіл ролей між учасниками
спілкування і дають змогу студентам обрати для себе ролі, в яких вони
відчувають себе впевнено.
3. Принцип комунікативної взаємодії передбачає презентацію і спільне
обговорення учасниками навчального процесу створених ними продуктів.
Інтерактивність у процесі комунікативної взаємодії надає можливість студенту
активно взаємодіяти з викладачем, спілкуватися з іншими студентами, вільно
висловлювати власні думки й приймати інші точки зору. Із метою залучення
емоцій студентів після завершення певного етапу навчального процесу
доцільно надати їм можливість висловити враження від роботи, колективно
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обговорити й оцінити завдання, над якими вони працюють. Реалізація цього
принципу означає спрямованість навчання на розвиток у студентів
професійних й особистісних якостей, потрібних аграрію (дисциплінованість,
уважність, відповідальність, володіння організаторськими здібностями) і
формування в них готовності до спілкування з колегами на професійні теми.
В. Б. Смелікова наголошує, що такий принцип передбачає «розроблення
спеціального методичного забезпечення для формування змістовної бази, на
основі якої відбувається засвоєння мовного матеріалу». [218, с. 58]. У нашому
дослідженні

принцип

комунікативної

взаємодії

реалізований

шляхом

залучення таких методів навчання, як метод «Сase-study» і метод «Мозаїка».
4. Принцип проблемності означає використання в навчанні проблемних
професійно орієнтованих ситуацій, що активізують мислення, оскільки
спілкування в професійній сфері завжди є проблемним за своєю сутністю.
Науковці стверджують, що проблемна ситуація є вихідним моментом
мислення і завдяки їй відбувається залучення особистості в розумовий процес.
Як правило, навчання на основі проблемних ситуацій потребує розроблення й
створення спеціальних методичних засобів навчання, призначених для
забезпечення мовленнєво-розумової активності студентів. Для цього, на думку
Ю. О. Погостинського, «знання студентам потрібно презентувати не в
детермінованому,

завершеному

вигляді,

призначеному

лише

для

запам’ятовування, а надавати в динаміці переходу від незнання до знання, за
активної участі самих студентів в отриманні частини цих знань в результаті
самостійної роботи над вирішенням спеціально відібраних проблемних
завдань»

[185].

Реалізація

цього

принципу

здійснюється

шляхом

запровадження таких технологій навчання як кооперативне навчання і
технологія «Сase-study», для створення різних комунікативних завдань, у яких
студенти мають змогу вирішити ту чи ту проблему професійного характеру,
обґрунтувати власний погляд в процесі дискусії або запропонувати власні ідеї.
Зауважимо,
взаємозумовленими

що
й

всі

описані

доповнюють

принципи
один

є

одного,

взаємопов’язаними,
тому

їх

потрібно
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дотримуватися у системі.
Теоретико-методологічний блок містить організаційно-педагогічні
умови забезпечення ефективності формування готовності у студентів-аграріїв
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, а саме: забезпечення
поступового формування стійкої внутрішньої мотивації щодо вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням; спрямування іншомовної
підготовки

майбутніх

фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного досвіду в іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні;
створення активного освітньо-комунікативного середовища з урахуванням
особливостей іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх
аграріїв. За таких умов викладач і студент працюють як партнери, спільно
організовують пошук, діяльність, аналізують і виправляють помилки, що
забезпечує співпрацю, рівність і активність обох сторін.
Підходи, принципи й організаційно-педагогічні умови становлять
теоретико-методологічні основи, що надають можливість для безпосереднього
впровадження

моделі

формування

готовності

студентів-аграріїв

до

іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Розробка змістовно-технологічного блоку відбувається також з
урахуванням освітньо-кваліфікаційних характеристик майбутнього аграрія,
вимог державного освітнього стандарту й програми навчальної дисципліни.
Такий блок можна реалізувати через зміст навчальної дисципліни, методи,
форми й засоби навчання.
Зміст іншомовної підготовки має бути орієнтованим не лише на
озброєння студентів глибинними знаннями, але й на формування в них
ставлення до знань, здатності відшукувати особистісні смисли. Тому
Н. П. Волкова та О. Б. Тарнопольський наголошують, що під час добору
навчального матеріалу важливо враховувати ідеї особистісно орієнтованого
підходу, що орієнтує студента на усвідомлення особистісних цінностей,
розвиток особистісного досвіду студента, в якому, поряд з досвідом оволодіння
й реалізації знань, способів діяльності, наявний досвід пошуку сенсу, вибору,
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рефлексії,

відповідальності,

вольової

регуляції

як

основи

глибокої

осмисленості активної професійної позиції майбутнього фахівця, власної
причетності й особистої відповідальності [35].
У результаті такого навчання студент має отримати знання, що мають
стати підґрунтям для вільного спілкування іноземною мовою на будь-які
професійні теми, слугувати поштовхом для самореалізації, збагачення
особистісного досвіду й формування професійної компетентності. З огляду на
це, зміст іншомовної підготовки студентів має проєктуватися не просто як
знакова система разом з діяльністю щодо його засвоєння, а як предмет
діяльності студента. У такому випадку засвоєння буде здійснюватися у
контексті цієї діяльності, де знання виконуватимуть функцію орієнтованої
основи діяльності, засобів її регуляції, а форми організації навчальної роботи
студентів виступатимуть як форми відтворення змісту, що засвоюється.
Ми погоджуємося з думкою Н. П. Волкової та О. Б. Тарнопольського,
які підкреслюють, що істотним критерієм у доборі змісту професійної
підготовки студентів має бути те, що за результатами його опанування
майбутній фахівець зможе виробити власний погляд на майбутню професію як
на об’єкт моделювання, що потребує творчого підходу, необхідність
неперервної професійної освіти [35].
Отриманий обсяг знань повинен бути достатнім для того, щоб майбутні
аграрії мали змогу самостійно практично реалізовувати їх у професійній
діяльності, знаходити рішення у вирішенні певних професійних завдань,
опановувати нові знання і збагачувати свій професійний досвід.
Для досягнення поставленої мети зміст навчання повинен охоплювати
сфери спілкування майбутнього аграрія (побутову, соціальну, професійну),
теми («Аграрна освіта», «Сільське господарство України та інших країн»,
«Фермерське господарство», «Овочівництво», «Садівництво», «Техніка та
обладнання», «Тваринництво»), а також типові ситуації усного й письмового
іншомовного професійно орієнтованого спілкування (ділове інтерв’ю з
роботодавцем під час прийому на роботу; участь у круглих столах під час
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обговорення проблемних питань; спілкування з іноземними колегами чи
партнерами через різні соціальні додатки або під час особистих зустрічей;
виступи на конференціях, семінарах чи симпозіумах).
У процесі навчання доцільно гармонійно поєднувати аудиторні,
позааудиторні й дистанційні форми навчання. Практичне заняття – це форма
навчального заняття, під час якої науково-педагогічний працівник (викладач)
організовує для студентів аналіз окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни й формує навички і вміння їх практично застосовувати через
індивідуальне виконання відповідно до сформульованих завдань. Основною
дидактичною метою проведення практичного заняття є формування у
студентів професійних умінь і навичок практичних дій, необхідних фахівцям
для виконання функціональних обов’язків і розвитку компетентностей, що
передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника.
Практичне заняття з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» є провідною формою організації вивчення іноземних мов у
закладі вищої освіти, де здійснюється контроль з боку викладача, а також
взаємоконтроль і самоконтроль.
До основних завдань практичних занять ми зараховуємо:
- поглиблення та уточнення знань з дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)», а також знань з інших дисциплін циклу
професійної і практичної підготовки, що їх вивчають на першому курсі
(«Вступ

до

фаху»,

«Агрофізика»,

«Механізація

садово-паркового

господарства», «Органічна хімія», «Технологія виробництва продукції
сільського господарства (рослинництва, тваринництва)») та які передбачені
навчальним планом процесу підготовки фахівців-аграріїв;
- накопичення первинного досвіду в спілкуванні іноземною мовою на
професійні теми;
- формування інтелектуальних навичок і вмінь планування, аналізу й
узагальнень, що стануть у нагоді під час професійної діяльності;
- формування у студентів інтересу до майбутньої спеціальності.
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Для досягнення ефективності практичного заняття слід формувати мету
заняття в такий спосіб, щоб вона була зрозуміла передусім студентам, а не
лише викладачу. Практичні заняття повинні бути організовані таким чином,
щоб студенти постійно відчували зростання складності завдань, які вони
виконують, отримували позитивні емоції від переживання власного успіху в
навчанні,

були

зайнятими

напруженою

творчою

роботою,

пошуком

правильних і точних рішень. Проте не слід забувати, що система завдань для
практичного заняття повинна бути спланована з розрахунком, щоб у
відведений час вони могли бути виконані якісно більшістю студентів.
Зміст

кожного

практичного

заняття

регламентується

робочою

програмою з навчальної дисципліни. Тематичний план робочої програми слід
проєктувати в такий спосіб, щоб поряд із формуванням умінь і навичок у
процесі

практичних

занять

підсумовувалися,

систематизувалися,

поглиблювалися і конкретизувалися теоретичні знання.
Під час практичного заняття здійснюється цілісний вплив на
особистість студента. Технології і методи, які викладач використовує для
побудови практичного заняття, залежать від типу заняття, теми, ступеня
адаптації студентів до навчального процесу й рівня теоретичної і практичної
підготовки майбутніх аграріїв. Здебільшого структура кожного практичного
заняття з іноземної мови має такі елементи: вступ викладача, повторення
базового теоретичного матеріалу, практична частина й заключне слово
викладача.
На сьогодні в аграрних закладах вищої освіти існує тенденція до
скорочення аудиторних годин на практичні заняття з дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямуванням)» і збільшення годин на самостійну
роботу студентів. У зв’язку з цим самостійна робота відіграє ключову роль в
іншомовній підготовці студентів. Як зазначено в положенні Дніпровського
державного аграрно-економічного університету «Про організацію самостійної
роботи», самостійна робота студентів – це «форма організації освітнього
процесу, під час якої заплановані завдання виконують в позааудиторний час під
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методичним керівництвом науково-педагогічних працівників, але у вільний від
обов’язкових навчальних занять час» [187]. Вона є обов’язковою частиною
іншомовної

підготовки

майбутніх

фахівців-аграріїв

й

має

на

меті:

1) узагальнення, систематизацію, закріплення, поглиблення і розширення
отриманих знань і умінь студентів; 2) формування вмінь пошуку й
використання інформації, необхідної для ефективного виконання завдань
професійного й особистісного росту; 3) оволодіння вміннями працювати з
іншомовними першоджерелами, інтернет сторінками тощо; 4) розвиток
пізнавальних

здібностей

самостійності,

і

активності

відповідальності

й

студентів:

творчої

організованості;

5)

ініціативи,
формування

самостійності професійного мислення: здатності до професійного й
особистісного розвитку, самоосвіти й самореалізації; 6) формування умінь
використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

професійній

діяльності; 7) розвиток культури міжособистісного спілкування, взаємодії між
людьми, формування вмінь роботи в команді.
Отже, самостійна робота з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)»

передбачає,

що

студенти

повинні

шукати

потрібну

інформацію, виконувати різноманітні завдання індивідуальної чи групової
пізнавальної діяльності (проєкти, презентації, вирішення проблемних
навчальних ситуацій), поглиблення знань у граматиці, синтаксисі й лексиці
іноземної мови.
Під час іншомовної підготовки вважаємо за доцільне запроваджувати
такі види самостійної роботи як самостійна робота за певним зразком,
конструктивно-варіативна,

еврестична

(частково-пошукова)

і

творчо-

дослідницька (класифікація запропонована П. І. Підкасистим). Використання
кожного виду самостійної роботи дасть змогу усунути проблему пов’язану з
невеликою кількістю годин на аудиторну роботу, заохотити студентів до
творчості й креативності під час виконання індивідуальних чи колективних
завдань (проєкти, презентації) і поглибити знання студентів. Розглянемо кожну
із них докладніше.
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Самостійна робота за зразком передбачає розв’язання типових
завдань. Студенти виконують різноманітні граматичні й лексико-граматичні
вправи за певним зразком. Серед недоліків цього виду самостійної роботи
можна назвати відсутність творчої активності студентів.
Конструктивно-варіативна

самостійна

робота

передбачає

необхідність відтворення не лише функціональної характеристики знань, а їх
структури, залучення відомих знань для розв’язання інших завдань, проблем,
ситуацій. Студенти не лише відтворюють, але й добре розуміють матеріал, що
вивчають. Такий вид самостійної роботи активізується під час підготовки до
розв’язання кейсів або кооперативного навчання.
Евристична самостійна робота пов’язана з розв’язанням питань,
проблем, висвітлених на лекціях, семінарських, лабораторних і практичних
заняттях не лише з іноземної мови, але й з інших дисциплін фахової
підготовки. Вона формує у студентів уміння бачити проблему, самостійно
з’ясовувати причину її виникнення, розробляти план розв’язання проблеми.
Евристична самостійна робота виявляється під час використання методу
проєктів, який передбачає більш глибоке розуміння явищ, процесів і в такий
спосіб активізується творча діяльність.
Творчо-дослідницька робота набуває творчого, пошукового характеру,
для її реалізації визначається система оптимального поєднання методів
розв’язання проблемних ситуацій. Такий вид самостійної роботи дає змогу
залучити студентів до науково-дослідної роботи. Творчо-дослідницька робота
виявляє у студентів інтелектуальний потенціал і творчі здібності. Готуючи свої
наукові доповіді, студенти набувають досвіду в пошуку фахової інформації,
реалізовуючи власні дослідницькі здібності, не лише українською мовою, але
й іноземною. Зазначена форма організації навчання дає змогу підготувати
висококваліфікованого аграрія, готового до виступу на різноманітних
конференціях, семінарах чи виставках за своїм фахом.
В умовах скорочення аудиторного навантаження дистанційна форма
навчання є важливою частиною навчання під час вивчення студентами курсу
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«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». У нашому дослідженні така
форма навчання націлена на повторення і закріплення навчального матеріалу,
що вивчався на практичному занятті в аудиторії, та формування навичок і вмінь
у таких видах мовленнєвої діяльності як письмо й читання. Дистанційна форма
навчання реалізується завдяки різним платформам навчання.
У загальному розумінні платформа дистанційного навчання – це
програмне забезпечення, що робить можливим реалізацію педагогічних й
інформаційних технологій дистанційного навчання шляхом автоматизації
створення і отримання знань у системі дистанційного навчання, а також
завдяки наявності засобів, потрібних для трьох основних користувачів –
викладача, студента й адміністрації.
Кожна онлайн-платформа має неабиякий педагогічний потенціал у
викладанні іноземних мов. Із-поміж особливостей платформи Moodle, що
будуть корисними в контексті нашого дослідження, ми можемо виділити такі:
облік студентів із можливістю їх персоналізації і розмежування прав на доступ
до навчальних матеріалів, ведення звітності й статистики з навчання, контроль
і оцінка рівня знань, анкетування і створення різноманітних тестів для
контролю та оцінки знань студентів, можливість інтеграції з іншими
інформаційними системами. Викладач і студенти мають змогу спілкуватися
через особисті повідомлення або чат. Завдяки цій платформі студент отримує
цілодобовий доступ до навчального матеріалу (теоретичний граматичний
матеріал, фахові словники, відеоматеріал тощо).
Друга платформа – це Classroom. Вона інтегрована з Google Docs, Drive
і Gmail. За допомогою цієї платформи викладач може організувати
комунікацію зі студентами, швидко готувати й проводити заняття. Педагог
може відстежувати процес виконання завдань. На цій платформі студенти
мають змогу переглядати завдання і матеріал у папках Google Drive, а також
спілкуватися з одногрупниками і викладачем.
Група науковців (І. О. Мазайкіна, В. В. Мікаєлян, А. Л. Кондратюк)
наголошує, що дистанційна форма навчання має низку переваг: 1) забезпечує
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швидкість отримання знань зі світових інформаційних ресурсів; 2) дає
можливість вивчати мови під час освітнього процесу або з відривом на
незначний період (мобільність, гнучкість, індивідуальність); 3) максимальна
наближеність до учасників (незалежно від місця проживання, стану здоров’я і
соціального статусу) [112, с. 224].
Важливу роль під час формування готовності студентів-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого навчання відіграють педагогічні
технології (кооперативне навчання, технологія навчання «Сase-study» і
технологія «Мовний портфель»). Кожна педагогічна технологія має власний
арсенал методів, використання яких дає змогу сформувати в студентів
готовність до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Під час
аудиторного, самостійного й дистанційного навчання викладач використовує
метод «Мозаїка» і метод «Сase-study». Зазначені методи навчання дозволяють
змоделювати майбутню професійну діяльність аграрія.
До засобів формування готовності студентів до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування належать навчальний посібник
«Практикум з німецької мови за професійним спрямуванням», методичні
рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна
(німецька) мова (за професійним спрямуванням)», методичні рекомендації
щодо організації самостійної роботи студентів, аудіо-, відео- та друковані
матеріали з різних німецькомовних сайтів – Deutsche Welle, Der Spiegel, Die
Zeit, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, електронні фахові видання – Agrarheute,
Hofheld, Technikbörse, Gemüse, Agrajo, допоміжний граматичний матеріал
(derdiedaf.com, Lingolia Deutsch, словники, довідники), комп’ютерні програми.
Отже, використання вищезазначених методів, форм і засобів навчання
забезпечує якісний і ефективний процес підготовки майбутніх аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Вони дають змогу
студентам подолати мовний бар’єр, сформувати стратегію ведення бесіди,
удосконалити вміння висловити власну думку, дискутувати й аргументувати
свою позицію.
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Резюмуючи вищезазначене, логічно предстати спецкурс «Іншомовне
фахове спілкування аграріїв: від навчання до практики», що передбачав
вдосконалення у студентів-аграріїв мовних та мовленнєвих навичок та вмінь,
необхідних для іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Матеріал
спецкурсу було відібрано з урахуванням комунікативних потреб майбутніх
фахівців-аграріїв: 1) граматичні теми: Минулий розповідний час. Складний
минулий час. Дієприкметник ІІ. Майбутній час. Ступені порівняння
прикметників. Пасивний стан. Підрядні речення; 2) лексичні теми:
«Фермерське господарство», «Овочівництво», «Садівництво», «Техніка та
обладнання»; 3) комунікативні теми: «Сучасні технології у сільському
господарстві», «Розвиток овочівництва в Україні», «Проблеми та перспективи
овочівництва», «Особливості та перспективи інтенсифікації садівництва»,
«Найбільші виробники сільськогосподарської техніки».
На основі мети спецкурсу, обраних тем та виявлених комунікативних
потреб студентів ми розподілили заняття та склали попередній опис завдань.
Розглянемо їх докладніше.
Тема 1. «Фермерське господарство» (3 заняття)
Заняття № 1 (2 години) «Типи ферм».
Основні види роботи: презентація базової лексики за темою «Типи
ферм. Продукція ферм. Робітники ферм»; читання тексту «Типи ферм»;
виконання лексико-граматичних вправ (пошук асоціацій, синонімів, антонімів)
вправи «запитання-відповідь».
Заняття № 2 (2 години) «Сільське господарство. Минулий розповідний
час».
Основні види роботи: читання тексту «Історія розвитку сільського
господарства»;

виконання

до-

та

післятекстових

вправ;

презентація

граматичного матеріалу «Минулий розповідний час»; лексико-граматичні
вправи; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм; бесіда на тему
«Сучасні технології у сільському господарстві».
Заняття № 3 (2 години) «Зернові культури. Підрядні речення».
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Основні види роботи: читання тексту «Що таке зернові?»; вправи
«Асоціація», «запитання-відповідь», кросворд; презентація граматичного
матеріалу «Підрядні речення»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних
програм; презентація проєкту «Сучасні технології виробництва аграрної
продукції»; виконання онлайн-тестового завдання (множинний вибір).
Тема 2. «Овочівництво» (4 заняння)
Заняття № 4 (2 години) «Овочеве господарство».
Основні види роботи: презентація базової лексики за темою «Овочеве
господарство. Рослини. Овочі»; читання тексту «Овочеве господарство»;
лексико-граматичні вправи.
Заняття № 5 (2 години) «Розвиток овочівництва в Україні. Складний
минулий час».
Основні види роботи: презентація граматичного матеріалу «Складний
минулий час»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм; лексикограматичні вправи; бесіда за темою «Розвиток овочівництва в Україні».
Заняття № 6 (2 години) «Овочі».
Основні види роботи: читання тексту за темою «Овочі»; до- та
післятекстові вправи; рольова гра «У теплиці»; презентація проєкту
«Температура ґрунту та її значення для рослин».
Заняття № 7 (2 години) «Проблеми та перспективи овочівництва.
Дієприкметник ІІ».
Основні

види

роботи:

презентація

граматичного

матеріалу

«Дієприкметник ІІ»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм;
виконання лексико-граматичних вправ; дискусія «Проблеми та перспективи
овочівництва»; виконання онлайн-тестового завдання (множинний вибір).
Тема 3. «Садівництво» (4 заняття)
Заняття № 8 (2 години) «Груша».
Основні види роботи: презентація лексичного матеріалу «Садівництво.
Фрукти. Ягоди»; читання тексту «Груша», виконання до- та післятекстових
вправ; ситуативне моделювання «На конференції».
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Заняття № 9 (2 години) «Особливості та перспективи інтенсифікації
садівництва. Ступені порівняння прикметників».
Основні види роботи: презентація граматичного матеріалу «Ступені
порівняння прикметників»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм;
виконання

лексико-граматичних

завдань;

дискусія

«Особливості

та

перспективи інтенсифікації садівництва».
Заняття № 10 (2 години) «Плодівництво».
Основні
«Плодівництво»;
підприємстві»;

види

роботи:

презентація

лексико-граматичний
презентація

проєкту

лексичного

практикум;
«Добрива:

рольова

види

та

матеріалу
гра

«На

особливості

застосування».
Заняття № 11 (2 години) «Ягоди. Майбутній час».
Основні види роботи: презентація граматичного матеріалу «Майбутній
час»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм; виконання лексикограматичних вправ; вирішування кейсу; тестовий контроль за змістом теми
(множинний вибір).
Тема 4. «Техніка та обладнання» (4 заняття)
Тема № 12 (2 години) «Сільськогосподарські машини».
Основні

види

роботи:

презентація

лексичного

матеріалу

«Сільськогосподарські машини. Види робіт. Автомобіль»; виконання лексикограматичних вправ (пошук асоціацій, синонімів, антонімів); читання тексту
«Сільськогосподарські машини»; виконання до- та післятекстових вправ;
рольова гра «У гаражі».
Тема № 13 (2 години) «Автомобіль. Пасивний час».
Основні види роботи: презентація граматичного матеріалу «Пасивний
час»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм; виконання лексикограматичних вправ (переклад, знаходження відповідників у рідній мові);
розв’язання кейсу; презентація проєкту «Комбіновані машини».
Тема № 14 (2 години) «Види робіт. Підрядні речення».
Основні види роботи: презентація граматичного матеріалу «Підрядні
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Рис. 2.1 Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
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речення»; онлайн-завдання на базі комп’ютерних програм; виконання лексикограматичних вправ; рольова гра «Сільськогосподарська виставка».
Тема № 15 (2 години) «Сільськогосподарська техніка».
Основні види роботи: читання тексту «Сільськогосподарська техніка»,
робота з текстом (запитання-відповідь, відповідники в рідній мові, синонімічні
конструкції); бесіда за темою «Найбільші виробники сільськогосподарської
техніки»; підсумковий контроль за темою (множинний вибір).
Результативно-оцінювальний

блок

структурно-функціональної

моделі містить критерії (мотиваційно-професійний, змістовно-когнітивний і
комунікативно-діяльнісний),

відповідні

показники

й

рівні

готовності

зазначених фахівців до спілкування іноземною мовою на професійні теми
(високий, достатній, задовільний, низький). Докладний опис критеріїв, їх
показників і рівнів наведено в підрозділі 2.2. Результатом запропонованої
структурно-функціональної моделі є готовність майбутніх аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування на матеріалі вивчення
німецької мови.
Реалізація структурно-функціональної моделі формування готовності
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування дає змогу сформувати
в студентів стійкий інтерес і позитивну установку на професійну комунікацію,
удосконалити мовну й мовленнєву компетентності, а також стимулювати
особистість до самовдосконалення. Така модель є цілісною, динамічною і
відкритою

системою,

що

об’єднує

мотиваційно-цільовий,

теоретико-

методологічний, змістовно-технологічний і результативно-оцінювальний
блоки, що чітко відображають означений процес від поставленої мети до
кінцевого результату.
Отже, запропонована структурно-функціональна модель формування
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування (рис. 2.1) є
спробою подолати розбіжності між сучасними вимогами до підготовки
фахівців-аграріїв і реальним станом системи аграрної вищої освіти.
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2.2. Критерії, показники й рівні готовності майбутніх фахівціваграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
Процес

формування

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування націлений на теоретичне й практичне оволодіння
необхідними знаннями, уміннями й навичками. До структурних елементів
готовності входять мотиваційний, змістовно-операційний і комунікативний
компоненти. Кожен з яких має свої критерії оцінки, показники й рівні.
У сучасній науковій літературі поняття критерій є досить дискусійним.
Словник української мови визначає критерій як «підставу для оцінки,
визначення або класифікації чогось, мірило» [216, с. 349]. Словник
іншомовних слів трактує критерій як «мірило для визначення, оцінки
предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації» [215]. В. С. Курило
наголошує, що «у педагогічній теорії під критеріями розуміють ті якості
явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають
оцінці» [96]. На думку Р. С. Нємова критерій можна розглядати з різних
поглядів: 1) як необхідну й достатню умову виникнення чого-небудь; 2) як
підставу для прийняття будь-якого рішення; 3) як деякий стандарт, відповідно
до якого щось оцінюють [131]. У своєму дослідженні М. О. Ковальчук
визначає критерій як «якість, властивість, ознаку об’єкта, що вивчається та дає
змогу зробити висновки про стан і рівень його сформованості й розвитку» [80,
с. 122]. Схожої думку притримується М. В. Сотер, яка трактує критерій як
«ознаку, твердження на підставі якого розкривається / виводиться загальна
оцінка, характеристика того чи іншого явища» [221, с. 142].
О. В. Жихорська наголошує на тому, що до виділення та обґрунтування
критеріїв вчені висувають загальні вимоги. Ці вимоги можна впорядкувати в
такий спосіб: 1) критерії повинні відображати основні закономірності
функціонування об’єкта; 2) критерії мусять мати істотні ознаки предмета,
тобто відображати необхідні риси і якості, що мають бути відносно стійкими і
постійними; 3) через критерії повинні встановлюватися зв’язки між усіма
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компонентами аналізованого явища; 4) критерії повинні розкриватися через
низку показників, залежно від прояву яких можна робити висновки про
більший чи менший ступінь вираження такого критерію; 5) критерії мусять
відбивати динаміку вимірюваної якості в часі й просторі; 6) якісні показники
повинні виступати в єдності з кількісними й доповнювати один одного [65,
с. 34].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови термін
«показник» визначено як «ознаку чого-небудь; явище або подію, на підставі
яких можна робити висновки про перебіг якого-небудь процесу; це кількісна
характеристика властивостей процесу» [135, с. 102]. Якщо критерій – це міра
сформованості того чи того показника, то показник – це якісна сторона
критерію. Ми поділяємо думку науковців, які вважають, що кожний критерій
розкривається через систему показників, що його характеризують. На думку
А. В. Семенова, показник – це «явище або подія, за якими можна робити
висновок про динаміку певного процесу» [209, с. 17]. Так, М. О. Ковальчук
визначає показник як кількісну і якісну характеристику кожної якості,
властивості; це ознаки об’єкта, що вивчають; ступінь сформованості того чи
того критерію» [80, с. 56]. Показники фіксують певний стан або рівень
розвитку певного критерію. Один критерій може об’єднувати велику кількість
показників, що тісно взаємопов’язані.
Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури засвідчив, що
оцінка ефективності процесу іншомовної підготовки майбутніх фахівціваграріїв можна проводити за багатьма критеріями. Так, К. Г. Якушко
виокремлює такі критерії для оцінювання готовності до іншомовного
спілкування:

ідентифікаційний,

демонстраційний,

фактичний,

комунікаторний,

волюнтаривний

і

гносеологічний,

перцептивний

[256].

Доцільність свого вибору дослідниця пояснює можливістю проєкції на
структуру іншомовного професійно орієнтованого спілкування предметнопрактичних,

знаково-практичних,

загальнопредметних

(предметно-

розумових) і метапредметних знань, умінь і навичок міжкультурної
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комунікації,

технологічної

автономності,

міжпрофесійних,

соціально-

особистісних, ключових інструментальних, інформаційних, психологічних,
когнітивних міжособистісних і системних умінь, попередньо виокремлених із
галузевих стандартів, освітніх, міжнародних конвенцій [256, с. 62].
Для оцінки рівнів комунікативної культури майбутніх аграріїв
Н. О. Зуєнко

оперує

такими

критеріями:

когнітивний,

рефлексивний,

ціннісний, стимулюючий, практичний, результативний [72]. Когнітивний
описує рівень знань студентів про сутність і закономірності комунікативної
культури, основні принципи міжособистісного й ділового спілкування, функції
комунікативної взаємодії в професійній діяльності, закони успішної
комунікації. Рефлексивний
студентами

особливостей

критерій

установлює рівень

сформованості

їх

усвідомлення

комунікативної

культури,

рефлексію рівня її сформованості, ступінь усвідомленості її практичної
значущості для майбутньої діяльності. Ціннісний критерій охоплює цінності,
особисті якості та здібності майбутніх аграріїв, що сприяють успішній
комунікації як у міжособистісній, так і професійній сферах. Стимулюючий
критерій описує рівень спрямованості майбутнього фахівця на побудову
комунікативно

сприятливого робочого

середовища, орієнтованість на

врахування в майбутній діяльності соціокультурної і комунікативної площин,
сукупність мотивів і потреб, що стимулюють студентів до формування і
самовиховання високого рівня комунікативної культури. Практичний критерій
характеризує вміння і навички, що дають змогу майбутньому аграрію
налагоджувати ефективну професійну й міжособистісну комунікативну
взаємодію. Результативний критерій визначає рівень самоконтролю і
самоаналізу

своєї

навчальної

і

професійної

діяльності

в

площині

комунікативної культури, ступінь успішності комунікацій студентів, здатність
до самовиховання.
У своєму дослідженні Ю. О. Ніколаєнко визначає три компонети
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, а саме:
мотиваційний, операційний і нормативно-рефлексивний. Це дало змогу

114

дослідниці обґрунтувати критерії оцінки, зокрема: 1) мотиваційний – наявність
потреби в професійному іншомовному спілкуванні, сформованість мотивації,
ставлення до іншомовного спілкування, спрямованість особистості на
взаємодію;

2) операційний

–

володіння

сукупністю

комунікативних

мовленнєвих компетенцій; 3) регулятивний – нормативність спілкування і
рефлексивність особистості [133, с. 10].
Основними критеріями оцінки рівня сформованості готовності
майбутніх фахівців технічного профілю до професійно орієнтованого
іншомовного спілкування О. Е. Можаровська вважає мотиваційно-ціннісний,
когнітивно-пізнавальний і діяльнісно-практичний [125]. Суть мотиваційноціннісного критерію полягає в спрямованості мотивації на мовленнєве
самовдосконалення; інтерес до застосування отриманих знань з іноземної
мови в майбутній професійній діяльності, оволодіння прийомами й уміннями
іншомовного професійно орієнтованого спілкування; розумінні значущості
іноземної мови у своїй професійній діяльності; наявності сформованості
професійних якостей особистості для здійснення майбутньої діяльності на
високому професійному рівні. До показників мотиваційно-ціннісного
критерію дослідниця зараховує: а) сформованість позитивних мотивів до
вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; б) формування
пізнавального інтересу, прагнення до самоосвіти; в) впевненість у своїх
професійних якостях.
На думку науковиці, когнітивно-пізнавальний критерій визначає
ступінь володіння теоретичними іншомовними знаннями, необхідними для
ефективного виконання професійної діяльності; обізнаність із специфікою,
сутністю, правилами, нормами професійного іншомовного спілкування
(знання лексичних і граматичних одиниць). Показником когнітивного
критерію визначено рівень засвоєння базових знань з іноземної мови та їхня
тривалість.
Діяльнісно-практичний

критерій

характеризується

здатністю

практично використовувати отримані іншомовні знання під час вирішення
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фахових завдань, володіння комунікативними вміннями, групова взаємодія
(обговорення проблем, прийняття спільних рішень). Крім того, уміння
обґрунтовувати свою позицію, вирішувати професійні проблеми, здатність
вести професійний діалог, бесіду, дискусію іноземною мовою. Вираженість
діяльнісно-практичного критерію дослідниця демонструє в таких показниках:
а) рівень сформованості базових умінь і навичок іншомовного професійно
орієнтованого спілкування; б) рівень володіння спеціальною технічною
лексикою і термінологією; в) високий рівень усного (діалогічного й
монологічного мовлення); г) письмова грамотність.
Для оцінки ефективності формування готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування в майбутніх фахівців-аграріїв було
виділено такі критерії: мотиваційно-професійний, змістовно-когнітивний і
комунікативно-діяльнісний.
Мотиваційно-професійний критерій включає мотиви студентів, що
спонукають їх до вивчення і вдосконалення своїх навичок і вмінь в
іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні. Такий критерій
визначається сформованістю мотивації до виконання професійної діяльності,
бажанням спілкуватися іноземною мовою за професійним спрямуванням,
бажанням оволодіти комунікативними тактиками й стратегіями для успішного
іншомовного спілкування з колегами; зацікавленістю у професійному розвитку
й мобільності.
До

істотних

показників

мотиваційно-професійного

критерії

уналежнюємо:
1) цілеспрямованість і позитивне ставлення до обраної професії;
2) зацікавленість і відповідальне ставлення студентів до оволодіння
іноземною мовою за професійним спрямуванням;
3) орієнтацію на формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування для розширення навчальних і професійних
можливостей (проходження навчально-виробничих практик у закордонних
компаніях, навчання за програмами обміну, стажування, кар’єрне зростання,
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професійна мобільність).
Змістовно-когнітивний

критерій

готовності

оцінює

наявність

систематизованих знань з іноземної мови за професійним спрямуванням, а
також знання про особливості вербального й невербального спілкування з
представниками іншомовних країн; знання етичних норм комунікативної
взаємодії; володіння комунікативними тактиками й стратегіями подолання
мовних бар’єрів під час іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Із-поміж

істотних

показників

змістовно-когнітивного

критерію

виділяємо:
1) знання з граматики й синтаксису, що є необхідними для вираження,
розуміння і продукування висловлювань у процесі професійної діяльності;
2) лексичні знання, що передбачають знання термінів, абревіатур і
фразеологічних конструкцій для вільного іншомовного спілкування з
колегами;
3) знання комунікативних тактик і стратегій подолання комунікативних
бар’єрів і налагодження ефективної взаємодії зі співрозмовниками в процесі
виконання своїх посадових обов’язків;
4) знання специфічних норм комунікативної взаємодії представників
інших культур і мов.
Комунікативно-діяльнісний

критерій

оцінює

сформованість

комунікативних умінь студентів за видами мовленнєвої діяльності (читання,
аудіювання, письмо й говоріння), рівні самоконтролю під час спілкування на
професійно орієнтовані теми іноземною мовою і культуру професійного
спілкування. Студент повинен вміти ставити цілі, знаходити засоби для їх
досягнення і долати сумніви під час іншомовного професійно орієнтованого
спілкування. Такий критерій оцінює здатність студента до діалогічного й
монологічного мовлення з достатнім лексико-граматичним запасом, що дає
змогу спілкуватися з носієм мови без помилок, що можуть спотворити й
порушити процес комунікації.
Комунікативно-діяльнісний критерій має такі показники:
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1) володіння основними іншомовними комунікативним навичками й
уміннями;
2) уміння ініціювати й підтримувати ефективну комунікативну
взаємодію, пристосовуватися до змін, що можуть трапитися під час розмови чи
дискусії, використовуючи базові засоби зв’язку для поєднання висловлювань
у чіткі й логічно об’єднані міркування;
3) здатність правильно використовувати різні стилістичні регістри в
усному й письмовому спілкуванні з колегами, підлеглими й керівництвом.
Зважаючи на визначені критерії і показники було виокремлено чотири
рівні сформованості готовності до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування у студентів першого курсу – високий, достатній, задовільний та
низький відповідно. Кожен рівень містить ознаки попереднього, але
відрізняється ступенем вияву показників критерію.
Опис рівнів сформованості готовності за мотиваційно-професійним
критерієм наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Показники рівнів сформованості готовності
за мотиваційно-професійним критерієм

Задовільний

Достатній

Високий

Рівні

Показники
Студент має стійкий інтерес до оволодіння майбутньою професією, постійно
шукає можливості вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням і
зорієнтований на проходження закордонних практик.
Студент виявляє інтерес до майбутньої професійної діяльності, вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням і зацікавлений у проходженні
закордонних практик.
Студент демонструє низький інтерес до майбутньої професійної діяльності.
Вивчає іноземну мову за професійним спрямуванням як і будь-яку іншу
дисципліну професійної підготовки. Має певні сумніви щодо необхідності
проходження закордонних практик.
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Низький

Студент не демонструє жодного інтересу до майбутньої професійної
діяльності й вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Не
планує проходження закордонних практик.

Опис рівнів сформованості готовності за змістовно-когнітивним
критерієм наведено табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Показники рівнів сформованості готовності
за змістовно-когнітивним критерієм
Рівні

Показники
1. Студент добре володіє граматичним матеріалом, іноді припускається
незначних й несистемних помилок в структурі речень, але помилки

Високий

поодинокі й нерідко можуть бути виправлені самим студентом. Правопис і
пунктуація є достатньо правильними, але іноді помітний вплив рідної мови.
2. Студент має багатий словниковий запас зі своєї фахової галузі та з
більшості загальних тем; вживає різноманітні словесні формули для
уникнення повторів.
3. Студент може використовувати складні лексико-граматичні конструкції.
4. Студент має чітку природню вимову й інтонацію.
1. Студент добре володіє граматичним матеріалом, незважаючи на відчутний
вплив рідної мови. Припускається помилок, але зміст залишається
зрозумілим. Правопис, пунктуація і компонування досить точні, легко
зрозумілі.

Достатній

2.

Студент

оперує

достатньою

кількістю лексичних

одиниць

для

висловлювання власної думки, підтримки діалогу чи монологу на загальні
теми. Під час спілкування на професійні теми можуть виникати складнощі.
Вільно спілкується на загальні теми (робота, інтереси, поточні події).
3. Студент може використовувати складні лексико-граматичні конструкції,
але припускається помилок.
4. Студент має правильну вимову, його легко зрозуміти, іноді щось вимовляє
неправильно.
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1.

Студент

добре

володіє

простим

граматичним

матеріалом,

але

припускається систематичних елементарних помилок (плутає часові форми,
або неправильно вживає дієслівні закінчення).

Задовільний

2. Студент має обмежений запас лексичних одиниць і фраз, що підходять для
розв’язання найпростіших базових комунікативних ситуацій, майже
мінімальний запас професійно орієнтованої лексики.
3. Студент може використовувати прості лексико-граматичні конструкції, але
цього достатньо лише для задоволення основних потреб у спілкуванні.
4. Студент має чітку й зрозумілу вимову, але іноді співрозмовнику доведеться
попросити повторити деякі слова.
1. Студент добре володіє простим граматичним матеріалом, припускається
елементарних помилок (плутає часові форми або неправильно вживає
дієслівні закінчення).

Низький

2. Студент має базовий запас лексичних одиниць і фраз, що стосуються
конкретних ситуацій. Професійно орієнтованою лексикою не володіє.
3. Студент може використовувати обмежену кількість простих лексикограматичних конструкції, але цього не завжди достатньо для задоволення
основних потреб у спілкуванні.
4. Студент має нечітку вимову, яка обмежена невеликою кількістю вивчених
слів і фраз. Іноді його можна зрозуміти з певними зусиллями.

Опис рівнів сформованості готовності за комунікативно-діяльнісним
критерієм наведено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Показники рівнів сформованості готовності
за комунікативно-діяльнісним критерієм
Рівні

Показники
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1. Студент може щось чітко описати чи розповісти на загальні й професійно
орієнтовані теми, надаючи увагу деталям.

Високий

2. Студент може легко розпочинати й закінчувати розмову, швидко й
ефективно досягати комунікативних цілей і без проблем змінювати ролі
(розповідач / слухач). Швидко адаптується до змін в темі розмови, стилю чи
тону, що трапляються під час спілкування.
3. Студент адаптує зміст і форму власних висловлювань до ситуації і партнера
по спілкуванню. Стиль висловлювання чітко відповідає обставинам, у яких
відбувається спілкування.
1. Студент може досить легко розповісти нескладні історії чи описами події
професійно орієнтованого характеру. Висловлювання складаються з ряду

Достатній

коротких і простих речень.
2.

Студент

може

використовуючи

легко

підтримувати

необхідну

лексику.

розмову на
Використовує

знайому
прості,

тему,
добре

запам’ятовані фрази, замінюючи окремі слова відповідно до ситуації.
3. Студент адаптує зміст і форму своїх висловлювань до ситуації і партнера
по спілкуванню. Стиль висловлювання чітко відповідає обставинам, у яких
відбувається спілкування. Іноді трапляються складнощі.
1. Студент може розповісти історію або описати якусь подію за допомогою
простих речень. Використовує прості засоби для початку, продовження і

Задовільний

закінчення короткої розмови.
2. Студент має певні складнощі під час розмови на знайому тему.
Використовує прості, добре запам’ятовані фрази, замінюючи окремі слова
відповідно до ситуації.
3. Студент адаптує зміст і форму своїх висловлювань відповідно до ситуації
і партнера по спілкуванню. Стиль висловлювання не завжди відповідає
обставинам, за яких відбувається спілкування. Під час спілкування
трапляються постійні паузи.
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1. Студент не може розповісти історію або описати якусь подію. Не володіє
елементарними комунікативними навичками й уміннями.

Низький

2. Студент не може підтримати розмову на будь-яку тему. Не має уявлення
щодо

коректності

ведення

діалогічного

мовлення.

Не

розуміє

співрозмовника.
3. Студент не вміє адаптувати зміст і форму своїх висловлювань до ситуації і
партнера по спілкуванню. Стиль висловлювання не відповідає обставинам.

Зазначені рівні готовності майбутніх аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування розглядають як ступені готовності й
характеризують як результати, що їх студенти можуть досягти під час вивчення
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». У такий спосіб
студенти поетапно опановують кожен рівень з урахуванням попередньо
набутих знань з іноземної мови. Визначені критерії та їх показники дають
змогу презентувати загальну оцінку рівня сформованості готовності студентіваграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування на різних
етапах педагогічного експерименту.
2.3 Організаційно-педагогічні умови формування готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування у студентів-аграріїв
Професійна підготовка студентів-аграріїв має свої особливості, тому
передбачає

специфічні

організаційно-педагогічні

умови

формування

готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Результати
досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців з питань визначення
педагогічних умов, що позитивно впливають на процес оволодіння
іноземними мовами, дають змогу констатувати різноманітність підходів до
визначення змістовної і кількісної складової цих впливових чинників.
Теоретичні й практичні дослідження педагогічних умов професійної
підготовки майбутніх фахівців різних напрямів підготовки в закладах вищої
освіти представлені в роботах О. І. Баглай [9], С. Л. Барсук [12], І. А. Вяхк [37],
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Л. П. Гапоненко

[40],

Н. В. Логутіна [109],

М. О. Ковальчук

О. Е. Можаровська

[80],

К. Т. Кончович

[88],

[125],

Ж. М. Рагріна

[197],

М. В. Сотер [221], О. В. Тинкалюк [236]. Педагогічні умови навчання
студентів

аграрних

С. М. Амеліної [5],
Н. О. Зуєнко [72],

закладів

вищої

освіти

Л. В. Барановської

[11],

О. В. Лазарева

[103],

визначені

в

роботах

З. І. Дзюбатої

Ю. О. Ніколаєнко

[55],
[133],

К. Г. Якушко [256] та ін.
У Новому тлумачному словнику української мови наведено досить
широке розуміння поняття умова. Із одного боку, умова – це необхідна
обставина, що вможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або
сприяє чомусь. Із іншого, це обставини, особливості реальної дійсності, за
яких відбувається або здійснюється що-небудь. Також умови розглядають як
«наявні чи встановлені правила в тій чи тій галузі життя, діяльності, що
забезпечують нормальну роботу чого-небудь, або як сукупність даних,
положень, що лежать в основі чого-небудь» [136, с. 672].
Із погляду психології умова – це «сукупність явищ зовнішнього та
внутрішнього середовища, що ймовірно впливає на розвиток конкретного
психічного явища» [64, с. 206]. Педагоги трактують умови як «сукупність
перемінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх чинників, що
впливають на фізичний, психічний, моральний розвиток людини, його
поведінку, виховання і навчання, формування особистості» [44, с. 36]. Слід
зазначити, що організація навчального процесу в закладах вищої освіти завжди
пов’язана з педагогічними умовами. Словник-довідник з професійної
педагогіки надає таке визначення: «Умови – це обставини, від яких залежить і
відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної
підготовки фахівців, що опосередковані активністю особистості, групою
людей» [214, с. 243]. В. М. Манько визначає педагогічні умови як
«взаємопов’язану
характеристик

сукупність
функціонування,

внутрішніх
що

параметрів

забезпечують

і

зовнішніх

результативність

навчального процесу» [118, с. 155]. Н. М. Боритко вважає, що педагогічні
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умови – це «зовнішні обставини, які значно впливають на протікання та
ефективність педагогічного процесу, свідомо спроектованого дослідником, що
передбачає досягнення шуканого ефекту» [24, с. 112]. За визначенням
О. М. Пєхоти, педагогічні умови – це «категорія, що окреслюється як система
певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно
склалися чи суб’єктивно створені, необхідні для досягнення конкретної
педагогічної мети» [157, с. 186].
У праці С. Л. Барсук педагогічні умови розглянуті як «цілісна
інтегративна система чинників, свідомо створена педагогами з метою
забезпечення продуктивного протікання навчального процесу й досягнення
прогнозованого результату» [12, с. 107]. В. Б. Смелікова трактує педагогічні
умови як «сукупність організаційних форм, методів, прийомів, засобів
координації навчальних і виховних впливів на студентів із метою створення
сприятливих можливостей і стимулів для набуття нового досвіду студентами у
професійній діяльності, ефективного формування в них навичок і розвитку
вмінь, необхідних для професійно-орієнтованого спілкування» [218, с. 99].
В. А. Триндюк визначає педагогічні умови як «комплекс необхідних і достатніх
мір (обставин), спрямованих на забезпечення успішного процесу досягнення
педагогічних цілей, що мають взаємний вплив і виключають випадкові, що не
мають значення для досягнення ефективного процесу» [240, с. 92].
У нашому дослідженні ми розуміємо організаційно-педагогічні умови
формування

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування як цілісну систему чинників, що впливають на ефективність
оволодіння знаннями, навичками і вміннями. За допомогою педагогічних умов
створюють навчальне середовище, що сприяє творчому розвитку особистості
студентів і формуванню професійної компетентності майбутнього аграрія.
На

думку

науковців

(А. М. Алексюк,

А. А. Аюрзанайн,

П. І. Підкасистий), педагогічні умови поділяють на зовнішні (позитивні
відносини викладача і студентів; об’єктивність оцінювання навчального
процесу; місце навчання; клімат у колективі) і внутрішні (індивідуальні риси
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студентів – стан здоров’я, риси характеру, досвід, уміння, навички, мотивація
тощо).
Із-поміж

педагогічних

умов

С. У. Гончаренко

виділяє

такі:

1) методологічні (нормативи, установлені в педагогіці й психології);
2) методичні (методи, форми і засоби навчання), 3) організаційні (підготовка,
упорядкування та налагодження навчального процесу) [50, с. 87]. До
зазначених умов Н. Ф. Бориско уналежнює ще матеріально-технічні умови, що
передбачають ще засоби навчання [28, с. 201].
У науковому дослідженні Л. В. Барановської визначено педагогічні
умови ефективного оволодіння майбутніми фахівцями аграрної галузі
знаннями й уміннями професійного спілкування: 1) доцільний вибір методів і
форм навчання, що найбільше сприяють поглибленню психологічної взаємодії
між викладачем і студентами; 2) оптимальне оформлення поняттєвого апарату
тієї чи тієї науки, яку вивчають студенти; 3) наскрізний зв’язок компонентів
терміносистем і динамізм цих терміносистем за рахунок організації
ступеневого опанування навчальних курсів; 4) спрямованість діяльності
науково-педагогічних працівників на вироблення в студентів вербальнопрофесійно комунікативних умінь та навичок [11, с. 71].
Для успішного формування культури професійного спілкування у
майбутніх фахівців-аграріїв, на думку С. М. Амеліної, необхідна реалізація
комплексу

психолого-педагогічних

умов,

а

саме

1) забезпечення

цілеспрямованої теоретико-методичної підготовки викладачів і студентів до
формування культури професійного спілкування; 2) організація професійної
підготовки студентів на діалогічних засадах; 3) забезпечення духовної
взаємодії викладачів і студентів у процесі навчального спілкування;
4) поступове накопичення досвіду розв’язання проблемних питань, що
пов’язані з майбутньою професійною діяльністю; 5) створення позитивної
емоційної насиченості навчального спілкування; 6) залучення студентів до
професійної самореалізації у процесі навчального діалогу; 7) розширення
сфери активного професійного спілкування майбутніх аграріїв у навчально-
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виховному процесі [11, с. 201].
На думку Ю. О. Ніколаєнко, сукупність педагогічних умов повинні
сприяти формуванню в студентів аграрних спеціальностей готовності до
професійно орієнтованого спілкування. Із-поміж таких дослідниця виділяє:
створення активного навчального середовища; сприяння формуванню у
студентів стійкої внутрішньої мотивації щодо професійного іншомовного
спілкування; поступове підвищення автономії студентів у професійній
іншомовній взаємодії [153, с. 8].
За класифікацією І. А. Вяхк педагогічні умови структуровані на освітні,
дидактичні й мотиваційні. До освітніх дослідниця зараховує забезпечення
спрямованості планування та управління професійною підготовки на її
кінцевий результат – оволодіння професією; до дидактичних – дотримання
принципів зв’язку теорії і практики, єдності навчання і виховання,
послідовного

моделювання

у

вузівському

навчанні

цілісного

змісту

професійної діяльності фахівця, застосування міжпредметних зв’язків,
застосування інформаційних технологій у процесі іншомовного навчання,
створення підручників, що повинні відповідати новим вимогам. До
мотиваційних – вивчення професійної мотивації майбутніх фахівців,
формування навичок пошукової творчої діяльності [43, с. 91].
Для ефективної іншомовної підготовки, на думку О. Е. Можаровської,
слід дотримуватися таких педагогічних умов: створення мовного середовища
під час навчання іноземній мові за професійним орієнтуванням; моделювання
професійних ситуацій іншомовного спілкування в процесі формування
готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування фахівців
технічного профілю; використання інформаційно-комунікаційних технологій з
метою підвищення мотивації до професійно орієнтованого іншомовного
спілкування [144].
Для формування навичок професійно орієнтованого спілкування у
студентів технічних спеціальностей аграрних університетів К. Г. Якушко
пропонує застосовувати шість педагогічних умов, із-поміж яких: націленість
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освітнього процесу на дотримання принципів формування професійно
орієнтованого іншомовного спілкування і педагогічних вимог до його
організації; створення технології з урахуванням специфіки формування
професійно орієнтованого іншомовного спілкування; опертя на навчальний
досвід, набутий до навчання на першому рівні вищої школи; забезпечення
знань професійної іншомовної терміносистеми та її вживання у спілкуванні;
спрямування засобів навчання іноземної мови на комунікативні потреби й
запити майбутньої професії технічного спрямування; використання набутих в
аграрному університеті знань, навичок і вмінь професійно орієнтованого
іншомовного спілкування у вивченні дисциплін професійного спрямування, у
навчально-науковій діяльності, виробничій практиці й позанавчальній
активності [286].
В. Б. Смелікова вважає, що ефективність процесу підготовки майбутніх
фахівців до професійно орієнтованого спілкування забезпечується сукупністю
таких педагогічних умов, як: психолого-педагогічні (формування мотивації до
професійно орієнтованого спілкування в процесі професійної підготовки
майбутніх судноводіїв); методичні (розроблення інструктивно-методичної
бази процесу впровадження кейс-технологій у підготовку майбутніх
судноводіїв

до

професійно

орієнтованого

спілкування);

організаційні

(інтеграція кейс-технологій, нових і традиційних методів і форм навчання
іншомовного професійно орієнтованого спілкування в процесі професійної
підготовки майбутніх судноводіїв) [238].
На нашу думку, процесу формування готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування сприятиме сукупність організаційнопедагогічних умов, які слід за Н. С. Івасів розглядаємо як «обставини, що
забезпечують цілісний продуктивний педагогічний процес професійної
підготовки фахівців, опосередкований активністю особистості, групи
людей» [74]. Їх сутність полягає в синтезі об’єктивних можливостей змісту
освіти, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей, що
сприяють розв’язанню окреслених педагогічних завдань [74, с. 182]. Проте
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слід зауважити, що умови – це сукупність не лише зовнішніх обставин, але й
внутрішніх. Аналіз психолого-педагогічної літератури, присвячених проблемі
дослідження структурних компонентів готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування, дає змогу припустити, що ефективність процесу
іншомовної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв забезпечується сукупністю
таких організаційно-педагогічних умов, як: 1) забезпечення поступового
формування стійкої внутрішньої мотивації щодо вивчення іноземної мови за
професійним спрямуванням; 2) спрямування іншомовної підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного

досвіду

в

іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні; 3) створення активного
освітньо-комунікативного

середовища

з

урахуванням

особливостей

іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх аграріїв.
Забезпечення поступового формування стійкої внутрішньої мотивації
щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням стає можливим
завдяки активній міжособистісній взаємодії на діалогічних засадах й
емоційно-позитивному спілкуванню між викладачами й студентами, а також
залученню студентів до професійної самореалізації в процесі навчального
діалогу.
Формування позитивної мотивації у студентів до вивчення іноземної
мови для професійно орієнтованого спілкування є дуже важливою
педагогічною умовою. Проблему мотивації до навчання в студентів аграрних
закладів

вищої

освіти

розглядали

такі

науковці, як

С. М. Амеліна,

Л. В. Барановська, З. І. Дзюбата, О. В. Литвинова, О. С. Резунова та ін.
Поняття мотивація є складним феноменом у педагогічній науці, яку
розглядають як сукупність причин психологічного характеру, що визначає
поведінку людини, її спрямованість і активність. На думку С. У. Гончаренко,
мотивація – це «система мотивів або стимулів, чинників, що детермінують
конкретну діяльність, поведінку особистості» [196, с. 48].
Доведено, що ефективність процесу формування готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування залежить від мотивів,
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мети й потреб студентів. Мотиви можна визначити як ставлення студентів до
предмету його діяльності. О. О. Кухарук визначає мотив як «складне
інтегральне психологічне утворення, кінцевою метою якого є формування
навчально-пізнавальної активності студентів і спонукання їх до досягнення
пізнавальної мети» [99, с. 72]. У свою чергу О. О. Леонтьєв визначає мотив як
«опредмечену

потребу,

тобто

прагнення,

бажання

володіти

чимось

конкретним» [106, с. 109]. У нашому дослідженні мотив – це бажання володіти
іноземною мовою на рівні достатньому для професійного спілкування.
Кожна мотивація має свою мету, тобто результат діяльності,
усвідомлений у конкретній і реальній формі. Метою студентів стає не лише
знання іноземної мови, але й готовність до іншомовного спілкування з
професійної тематики. На досягнення мети зорієнтована певна дія, що
задовольняє актуалізовані потреби. Із-поміж потреб, що мотивують студентів
до вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
можна виділити такі: пізнавальні (прагнення отримати якісну професійну
підготовку, пройти стажування або продовжити навчання в іншомовній країні)
і соціальні (прагнення отримати високооплачувану посаду й підвищити свій
соціальний статус у суспільстві).
Під час побудови навчального процесу на заняттях з іноземної мови
викладач повинен обов’язково враховувати той факт, що в академічній групі
можуть бути студенти з різними типами мотивації. У наукові літературі
виокремлюють такі типи мотивації, як: мотивація, спрямована на успіх і
мотивація, націлена на невдачу. Студенти, які вмотивовані на успіх у вивченні
іноземної мови, більш активні й креативні на заняттях, вони наполегливо
виконують середньої складності й складні завдання. Продуктивність їх
навчально-пізнавального процесу й рівень активності не вповні залежить від
контролю з боку викладача, вони спрямовують свої зусилля на досягнення
позитивних результатів. У випадку невдачі мотивовані на успіх студенти не
втрачають ентузіазму й далі наполегливо шукають шляхи вирішення
визначених завдань. На відміну від своїх мотивованих на успіх колег, студенти,
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які мають другий тип мотивації – мотивацію на невдачу, зазвичай пасивні на
заняттях, обирають нескладні завдання, тому нерідко їх діяльність не дає
очікуваного результату. Такі студенти потребують постійної уваги й контролю
з боку викладача. А. Реан зауважує, що позитивна мотивація до навчання може
компенсувати недостатній рівень знань, умінь і навичок у студентів, але
високий рівень здібностей без бажання і прагнення до навчання не може
сприяти досягненню значних успіхів у навчанні. Тому ми погоджуємося з
думкою О. С. Резунової, яка вважає, що головною функцією викладача є
«стимулювання позитивної мотивації кожного студента в процесі організації
різноманітних видів діяльності» [199, с. 384]. На думку дослідниці, «позитивна
мотивація може бути створена завдяки ситуаціям, що стимулюють студентів до
пошуку розв’язання проблем» [199, с. 384].
Для формування стійкої мотивації до оволодіння іноземною мовою слід
враховувати

психологічні

особливості

студентів-аграріїв.

Основною

діяльністю студентів є навчально-професійна, що забезпечує тренування і
розвиток усіх навичок і вмінь для майбутньої професійної діяльності. Як вже
зазначалося, процес вивчення іноземних мов в аграрному виші для студентів
першого курсу є складним, тому для підвищення рівня зацікавленості у
вивченні дисципліни викладач повинен враховувати психологічні особливості
студентів групи. До таких особливостей зараховують і тип нервової системи
студента.
Науковиця І. О. Зимня наголошує на тому, що студенти з інертною
нервовою системою в умовах перевантаження навчальним матеріалом вчаться
гірше, ніж представники рухливого типу. Крім того, науковці вважають, що
студенти-інтроверти менш здібні до вивчення іноземної мови, ніж екстраверти.
Однак, із досвіду роботи ми можемо зауважити, що особи з першим типом
нервової системи компенсують недолік несвоєчасності реакції ретельнішим
плануванням і самостійним контролем своєї діяльності. Це дає змогу їм не
лише покращити свої знання, але й сприяє розвитку розумових здібностей і
позитивних рис особистості. На заняттях викладач повинен обов’язково
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стимулювати

інтровертів

до

включення

до

загальної

діяльності

й

контролювати поведінку екстравертів, даючи їм можливість навчитися слухати
й з повагою ставитися до інших учасників групи.
Зважаючи на ставлення студентів до майбутньої професії і відносини з
одногрупниками, дослідниця М. К. Тутушкіна виділяє такі типи здобувачів
вищої освіти:
- «Гармонійний» обирає свою професію усвідомлено. Сумлінно
навчається, бере активну участь у науковій і громадській роботі. Розкутий,
вихований, товариський. Сфера інтересів охоплює літературу, живопис, спорт.
Чесний, порядний. Має авторитет у студентському колективі як надійний
товариш, завжди готовий допомогти іншим і робить це з неприхованим
задоволенням;
- «Професіонал». Цей тип студентів обирає спеціальність за
покликанням, він наполегливий у навчанні, проте не цікавиться науководослідною роботою. Бере активну участь у всіх студентських заходах,
сумлінно виконує доручення. У студентській групі його поважають, але
знають, що головним для нього є успішне навчання. Такий студент навряд чи
погодиться піти з лекції або заняття «за компанію»;
- «Академік». Як і «гармонійний» обрав свою спеціальність
усвідомлено. Вчиться лише на «відмінно». Уже з першого курсу орієнтується
на навчання в аспірантурі, тому багато часу віддає науково-дослідній роботі,
часом нехтуючи іншими заняттями. До прохань про допомогу чи пропозицію
«а чи не піти нам усім разом з наступної пари» швидше за все залишиться
байдужим;
- «Громадський активіст». Йому властива яскраво виражена
схильність до суспільної діяльності, що, як правило, негативно позначається
на навчальній і науковій діяльності. Такий студент впевнений, що професію
обрав правильно. Він цікавиться літературою і мистецтвом, організатор у сфері
дозвілля. Схильний підпорядковуватися ідейності натовпу. Істотну допомогу
товаришам надати не здатний;
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- «Аматор мистецтв». Студент цього типу вчиться, як правило, добре,
однак науковою роботою не цікавиться. Його інтереси спрямовані переважно
до сфери літератури й мистецтва. Має естетичний смак, широкий кругозір,
ерудований. Заради читання нових романів ладний піти не з однієї, а з усіх пар
одразу;
- «Старанний». Такий студент обрав спеціальність не цілком
усвідомлено. Вчиться сумлінно, докладаючи максимум зусиль, хоча не має
особливих

здібностей.

За

характером

нетовариський,

не

цікавиться

мистецтвом, але любить бувати в кіно, на естрадних концертах і дискотеках;
- «Середняк». Такий студент вчиться «як вийде», не докладаючи жодних
зусиль, пишається цим. Дотримується такого принципу: «Отримаю диплом і
буду працювати не гірше за інших». Обираючи професію, не замислювався.
Однак переконаний, що раз вступив до закладу вищої освіти, то повинен
закінчити навчання. Він намагається вчитися добре, але не отримує від цього
задоволення. Завжди радий піти з занять. Що стосується взаємодопомоги, то
сподівається на неї сам;
- «Розчарований». Студент, як правило, здібний, але не має інтересу до
обраної спеціальності. Однак він знає, що мусить закінчити навчальний
заклад. Часто пропускає заняття. Має на меті реалізувати себе у хобі,
мистецтві, спорті;
- «Ледар». Цей студент вчиться слабо, не докладаючи жодних зусиль.
Цілком задоволений собою. Про своє професійне покликання серйозно не
замислюється, у науково-дослідній і суспільній роботі участь не бере.
Однокурсники ставляться до нього як до «баласту». Іноді може злукавити,
пристосовуватися. Коло інтересів зосереджене переважно у сфері дозвілля.
Часто виступає ініціатором «масових втеч» із занять;
- «Творчий». Такому студенту притаманний творчий підхід до будь-якої
справи – навчання, громадської роботи, дозвілля. Однак заняття, які
потребують прискіпливості, акуратності, виконавчої дисципліни, його не
захоплюють. Тому, як правило, вчиться несистематично, поділяючи предмети
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на «цікаві» й «нудні». Із легкістю втікає із занять, допомогти іншим зазвичай
нездатний;
- «Богемний». Для цього студента є характерним прагнення до
лідерства, до інших студентів ставиться зневажливо. Він про все чув, хоча
знання його вибіркові. У всіх сферах цікавиться лише «модними» течіями.
Його думки завжди відмінні від думки «сірої маси», тому на підбурення піти
із занять, як правило, не піддається [241].
Для досягнення найкращих результатів у формуванні готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування викладач повинен
постійно вивчати типологічні особливості студентів групи й знати їх
індивідуально-психологічні особливості. Такі знання допоможуть йому
побудувати ефективний навчальний процес і налагодити взаємозв’язок зі
студентами з урахуванням соціально-психологічних змін, яких постійно зазнає
студентських колектив.
Крім того, перша організаційно-педагогічна умова реалізується через
налагодження продуктивної педагогічної взаємодії між викладачем і
студентами, а також через підтримку емоційно-позитивного клімату в групі. У
науковій літературі термін «взаємодія» є достатньо обговорюваним. Із
філософського погляду взаємодію трактують як «категорію, що відбиває
процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємозумовленість,
взаємоперехід, зміну стану» [246].
У психології міжособистісну «взаємодію» визначають як «сукупність
зв’язків і взаємовпливів людей, що відбуваються в процесі спільної
діяльності» [214]. У педагогіці «взаємодію» розглядають як «необхідну умову
ефективного педагогічного процесу» [44]. Поняття «взаємодія» передбачає
єдність педагогічного впливу й власну активність студента. Взаємодія в
навчальному процесі виявляється у «співробітництві як формі спільної,
спрямованої

на

досягнення

загального

результату,

діяльності

й

спілкування» [70]. Взаємодія викладача й студента є багаторівневим процесом,
під час якого відбувається одночасне засвоєння як мотиваційно-смислової, так
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і предметно-операційної сторін майбутньої професії, тобто відбувається як
особистісне, так і професійне зростання.
У центрі навчального процесу в аграрних закладах вищої освіти
зосереджена інтелектуальна й емоційна взаємодія між викладачем і
студентами, що за різних умов має особливий характер і виявляється в
різноманітних формах. Слід зазначити, що вивчення дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямуванням)» стає ефективнішим, якщо діяльність
викладача, його вплив на студентів відповідають їхнім пізнавальним
можливостям і характеру діяльності.
Викладач і студенти є рівноправними учасниками навчального процесу.
Між

ними

встановлюються

суб’єкт-суб’єктні

відносини,

що

мають

особистісно орієнтований характер. Характер взаємовідносин викладача і
студентів на заняттях з іноземної мови визначається передусім загальними
цілями діяльності викладача, а саме: 1) організацією і керівництвом процесом
оволодіння студентами іншомовними професійно орієнтованими знаннями,
уміннями

й

навичками

для

подальшого

професійно

орієнтованого

спілкування; 2) забезпеченням студентів інформацією, необхідної для
досягнення певної мети; 3) організацією навчального процесу в такий спосіб,
щоб він сприяв максимально можливому розвитку загальних психічних
здібностей студентів, зокрема й інтелектуальних; 4) виховання кожного
студента як високоморальної, творчої, активної і соціально зрілої особистості
шляхом спрямування організації, керівництва й проведення навчального
процесу у відповідному напрямку.
Успішність впливу викладача на студента пов’язана з такими умовами
як: 1) авторитет викладача; 2) готовність студента приймати допомогу і
підтримку щодо своїх проблем; 3) віра й опора викладача на наявні й
потенційні сили студентів; 4) пріоритет студента у вирішенні власних
проблем; 5) рефлексивно-аналітичний підхід до процесу й результату
навчально-виховного процесу.
Під час позитивної взаємодії викладача зі студентами академічної групи

134

відбувається процес формування дружнього колективу й стійкого інтересу до
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» і майбутньої
професії загалом, долаються труднощі, пов’язані з організацією навчального
процесу, вибудовуються професійно значущі якості особистості й система
професійної самоосвіти. На нашу думку, налагодження взаємодії викладача зі
студентами дасть змогу не лише створити сприятливий мікроклімат у
колективі, але й буде мати позитивний вплив на процес формування готовності
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Другою організаційно-педагогічною умовою є спрямування іншомовної
підготовки

майбутніх

фахівців-аграріїв

на

поетапне

накопичення

професійного досвіду в іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні.
Передусім цю умову реалізують через навчання іноземній мові за професійним
спрямуванням на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання.
Особливістю цього підходу є дотримання міждисциплінарних зв’язків
гуманітарного, соціально-економічного й професійно-практичного циклів
підготовки. У сучасній педагогічній науковій літературі наголошують на тому,
що

міждисциплінарність

є

достатньо

складним,

багатоплановим

і

різновекторним явищем, тому навколо цього поняття постійно виникають
наукові дискусії.
У широкому, функціональному розуміння А. М. Колот трактує
міждисциплінарність як «зіткнення, взаємопроникнення, синергію різних наук
(дисциплін), що передбачає розвиток процесів, зростаючу взаємодію,
взаємозбагачення методів, інструментарію задля отримання нового наукового
знання» [84, с. 76]. На думку Ф. С. Філіпенко, міждисциплінарність передбачає
«взаємну інтеграцію організаційних концепцій, методологічних процедур,
епістемології,

термінології,

навчання» [245, с.

8].

даних

Науковець

та

організації

наголошує

на

досліджень
тому,

що

і
«за

міждисциплінарним підходом до навчання точки зору на спільну проблему
двох дисциплін А та В інтегруються для отримання більш узагальненого
розуміння» [245].
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У нашому дослідженні під міждисциплінарністю ми розуміємо
поєднання змісту двох або більше навчальних дисциплін в одну діяльність.
Завдяки міждисциплінарності студенти на заняттях з іноземної мови
отримують знання з дисциплін соціально-економічного, природничонаукового й професійно-практичного циклів.
Сьогодні більшість науковців дійшли висновку, що міждисциплінарне
навчання здатне підвищити рівень засвоєння знань з дисциплін і зацікавити
студентів. Особливу роль міждисциплінарність відіграє під час планування
змісту непрофільних дисциплін спеціальності, до яких уналежнюють
«Іноземну мову (за професійним спрямуванням)» в аграрному закладі вищої
освіти.
Аналіз наукових досліджень і власний досвід викладання іноземної
мови в аграрному виші дає змогу виділити переваги міждисциплінарного
підходу, із-поміж яких:
-

підвищення інтересу й мотивації студентів до вивчення іноземної

-

можливість оновити зміст навчальної дисципліни з урахуванням

мови;
професійної направленості студентів;
-

розширення кругозору, підвищення самостійності й розвиток

творчих здібностей студентів;
-

навчання студентів аналізувати й систематизувати отриману

інформацію, інтегрувати набуті знання, навички й уміння в одне ціле.
Другу умову реалізують також через оновлення змісту навчальної
дисципліни. Під час складання робочої програми з дисципліни «Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)» викладачі повинні ознайомитися з робочими
програмами фахових дисциплін, що їх викладають на першому курсі («Вступ
до фаху», «Технологія виробництва продукції сільського господарства
(рослинництво,

тваринництво)»,

«Агрофізика»,

«Органічна

хімія»,

«Механізація садово-паркового господарства»). Інтеграція змісту цих
дисциплін в робочу програму іноземної мови за професійним спрямуванням
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забезпечить професійну складову й зацікавить студентів першого курсу у
вивченні іноземної мови.
Під час планування навчального матеріалу потрібно враховувати
попередній рівень мовної підготовки студентів-аграріїв. Через те, що
початковий рівень іншомовної підготовки студентів-аграріїв на першому курсі
є низьким, то вивчення дисципліни слід розпочинати з повторення простих
граматичних і синтаксичних конструкцій, загальновживаної лексики й
поступово

збільшувати

складність

завдань,

знайомити

студентів

з

термінологію професійного спрямування. Такий підхід дасть змогу поглибити
фахові знання, не перевантажуючи студентів матеріалом для самостійного
вивчення.
Для спрямування освітнього процесу на комунікативні потреби й
запити сучасного фахівця-аграрія потрібно добирати активні методи й форми
навчання, що нададуть змогу студентам постійно вдосконалювати свої знання,
вміння і навички. На нашу думку, кооперативне навчання має в своєму арсеналі
всі необхідні засоби для активізації студентів, інтенсифікації навчального
процесу й підвищення його ефективності. Кооперативне навчання трактують
як «технологію навчання в невеликих групах, коли створюється можливість
обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування власної думки»
[35]. Проте слід зауважити, що кооперативне навчання не обмежується лише
роботою в малих групах, кооперативне навчання – це вид навчальної
діяльності, коли студенти вчаться один в одного й покращують у такий спосіб
свої знання, навички й вміння. Великий арсенал методів кооперативного
навчання дає змогу підібрати відповідні до кожного рівня знань.
Враховуючи низький рівень володіння іноземною мовою студентів і
невелику кількість аудиторних годин на вивчення дисципліни «Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)» доречним під час освітнього процесу буде
використання методу «Мозаїка». Особливість і доречність цього методу
полягає в тому, що студенти можуть виконувати завдання як на заняттях в
аудиторії, так і в позааудиторні години під час самостійної роботи. Такий
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дидактичний метод зумовлює позитивну взаємозалежність студентів один від
одного й учить працювати в колективі. Він передбачає, що кожен студент групи
самостійно знаходить необхідний матеріал, учить нову лексику, вгадує
граматичні й синтаксичні конструкції для того, щоб якісно підготувати
доповідь.
Істотною відмінністю кооперативного навчання від традиційних
технологій викладання іноземних мов є те, що під час кооперативного
навчання особистість викладача відходить на другий план, відсутня
конкуренція між студентами, навчання відбувається у співпраці. Кооперативне
навчання – це не звичайне виконання структурованого завдання або
досягнення певної мети учасниками групи; кооперативне навчання – це коли
завдання або діяльність структуровані в такий спосіб, що потрібна участь
кожного учасника групи. Це дає змогу розподілити відповідальність за
виконане завдання між усіма учасниками групи. Кооперативному навчанню
притаманні такі елементи: взаємодія віч-на-віч, позитивна взаємозалежність
усіх учасників групи, індивідуальна відповідальність, навички співпраці й
групова робота.
Використання на заняттях елементів кооперативного навчання дасть
змогу реалізувати третю організаційно-педагогічну умову – створення
активного

освітньо-комунікативного

середовища

з

урахуванням

особливостей іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх
аграріїв. Така умова передбачає спільну активно організовану діяльність
студентів з метою набуття ними професійних знань, умінь і навичок для
активізації їх професійного й особистісного розвитку.
Завдяки такому елементу кооперативного навчання як взаємодія віч-навіч, студенти отримують уміння спілкуватися як буквально, так і по телефону,
електронною поштою або через різні соціальні комунікатори (Skype, Zoom,
Messenger, Viber, Telegram). Другим елементом кооперативного навчання є
позитивна взаємозалежність усіх учасників групи. Студенти вчаться
працювати в команді заради досягнення колективного успіху, але кожен
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учасник взаємодії розуміє власну відповідальність за певну частину роботи.
Практикування роботи в співпраці є вкрай важливим, оскільки зазвичай
студенти не вміють працювати в команді. Завданням викладача є розвинути ці
навички в студентів на прикладі реальних ситуацій з майбутньої професійної
діяльності. Сутність групової роботи полягає в тому, що студенти повинні
контролювати себе під час виконання завдань.
Використання активних методів навчання спрямовують процес
вивчення іноземної мови на комунікативну взаємодію. Студенти вчаться
довіряти й нести відповідальність за правдивість повідомлених фактів, що є
вкрай важливим для подальшої професійної діяльності. Крім того, у студентів
розвивається культура спілкування.
Отже, процес формування готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування є ефективним, якщо під час навчання будуть
дотримані такі організаційно-педагогічні умови:
1) забезпечення поступового

формування стійкої внутрішньої

мотивації щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням, що
реалізують завдяки активній міжособистісній взаємодії на діалогічних засадах,
емоційно-позитивному

спілкуванню

між

викладачами

й

студентами,

залученню студентів до професійної самореалізації в процесі навчального
діалогу;
2) спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв на
поетапне накопичення професійного досвіду в іншомовному професійно
орієнтованому спілкуванні, що передбачає іншомовну підготовку на засадах
предметно-мовного інтегрованого навчання; оновлення змісту й методів
навчання, що спрямовують освітній процес на комунікативні потреби й запити
сучасного фахівця-аграрія; проведенню різних дискусій, круглих столів із
залученням представників аграрних компаній; проведення лекцій і бесід щодо
можливості проходження виробничих практик і стажувань на закордонних
підприємствах; використання інноваційних педагогічних технологій, що
моделюють різні ситуації іншомовного професійно орієнтованого спілкування
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майбутніх аграріїв;
3) створення активного освітньо-комунікативного середовища з
урахуванням
спілкування

особливостей
майбутніх

іншомовного

аграріїв.

Ця

професійно

орієнтованого

організаційно-педагогічна

умова

передбачає спільну активно організовану діяльність студентів з метою набуття
ними професійних знань, умінь та навичок для активізації їх професійного й
особистісного розвитку; поєднання різних форм навчання для розвитку
комунікативних навичок студента; підвищення рівня культури іншомовного
професійно орієнтованого спілкування.
Висновки до розділу 2
Здійснений
готовності

аналіз

майбутніх

організаційно-методичних

фахівців-аграріїв

до

засад

формування

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування дає змогу зробити такі висновки.
1. Враховуючи усі особливості іншомовної підготовки в аграрних
вишах,

запропоновано

формування

й

готовності

створено
до

структурно-функціональну

іншомовного

професійно

модель

орієнтованого

спілкування, що дає змогу викликати в студентів стійкий інтерес і позитивне
налаштування на професійну комунікацію, удосконалити мовну й мовленнєву
компетентності, а також стимулювати їх до самовдосконалення. Визначена
структурно-функціональна модель є цілісною, динамічною і відкритою
системою, що об’єднує мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний,
змістовно-технологічний і результативно-оцінювальний блоки, які достеменно
відображають означений процес, що триває від поставленої мети до кінцевого
результату.
2. Розкрито й конкретизовано критерії, показники й рівні готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Проведена дослідноекспериментальна

робота

вможливила

виокремлення

таких

критеріїв

оцінювання: мотиваційно-професійного (стійка сформованість внутрішньої
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мотивації до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням);
змістовно-когнітивного (накопичення знань, умінь і навичок, необхідних для
продуктивного іншомовного спілкування з колегами) та комунікативнодіяльнісного критерію (сформовані уміння і навички для здійснення усної і
писемної іншомовної комунікації на професійні теми). Усі разом вони
демонструюють цілу низку особливих вимог до готовності студентів-аграріїв
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. У дисертаційній праці
докладно описані показники кожного критерію, завдяки яким можна
діагностувати певний рівень готовності (високий, достатній, задовільний,
низький) до іншомовного професійно орієнтованого спілкування. Кожен
рівень обґрунтовано переліком якісних показників.
3. Аналіз наукової літератури і з’ясування специфіки навчання
студентів аграрних закладів вищої освіти дали змогу визначити організаційнопедагогічні умови, що стають запорукою успішної реалізації моделі підготовки
майбутніх аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, а
саме: забезпечення поступового формування стійкої внутрішньої мотивації
щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; спрямування
іншомовної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв на поетапне накопичення
професійного досвіду в іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні;
створення активного освітньо-комунікативного середовища з урахуванням
особливостей іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх
аграріїв.
Основні положення другого розділу висвітлені в наукових працях
автора [147, 148, 160, 161, 165, 167, 178, 179, 182, 299, 305].
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ
ГОТОВНОСТІ ДО ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ
3.1. Організація і перебіг педагогічного експерименту
Для

перевірки

формування

готовності

ефективності
до

організаційно-педагогічних

іншомовного

професійно

умов

орієнтованого

спілкування в майбутніх фахівців-аграріїв було проведено педагогічний
експеримент, під час організації якого ми спиралися на теоретичні засади, що
описані в дослідженнях сучасних українських науковців (Е. А. Панасенко
[143], В. К. Сидоренко [235], Н. Т. Тверезовська [235]). Під час підготовки й
проведення педагогічного експерименту ми орієнтувалися на такі вимоги:
1) спиралися

на

об’єктивність

і

зумовленість

педагогічного

явища;

2) забезпечували цілісний підхід у вивченні педагогічного явища і процесів;
3) вивчали явища у його розвитку і взаємодії з іншими явищами; 4) зважали на
те, що експеримент є комплексним методом дослідження, що має відповідати
сутності предмета, який вивчають.
Метою педагогічного експерименту було перевірити наукову гіпотезу:
формування готовності майбутніх аграріїв до іншомовного професійно
орієнтованого

спілкування

буде

ефективним

у

разі

впровадження

організаційно-педагогічних умов: забезпечення поступового формування
стійкої внутрішньої мотивації щодо вивчення іноземної мови за професійним
спрямуванням; спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівціваграріїв на поетапне накопичення професійного досвіду в іншомовному
професійно орієнтованому спілкуванні; створення активного освітньокомунікативного середовища з урахуванням особливостей іншомовного
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професійно орієнтованого спілкування майбутніх аграріїв.
Для підтвердження правомірності положень висунутої гіпотези було
проведено

експериментальну

перевірку

ефективності

впровадження

розроблених організаційно-педагогічних умов та структурно-функціональної
моделі формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування.
Педагогічний експеримент був природнім, відбувався у звичайних для
студентів умовах без порушення перебігу освітнього процесу.
Дослідно-експериментальна робота була здійснена продовж 2017-2020
років на базі Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Окремі заходи впроваджувалися в Харківському національному аграрному
університеті

ім. В. В. Докучаєва,

Таврійському

державному

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного, Запорізькому
національному університеті, Поліському національному університеті, КЗВО
«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
та ТОВ «Агротек-Інвест». До експериментальних заходів було залучено
280 студенів першого курсу ОС Бакалавр, які навчалися за освітніми
програмами спеціальностей – 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва», 206 «Садово-паркове господарство»,
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 208 «Агроінженерія».
Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження, під час
яких ми застосували такі емпіричні методи наукового дослідження та
оцінювання навчання, як опитування (анкетування та інтерв’ювання студентів,
усні бесіди для перевірки комунікативних здібностей), тестування (завдання
для перевірки лексичних і граматичних знань), а також математичностатистичні методи для обробки отриманих даних й інтерпретації їх змісту.
Бланк анкет для пілотних досліджень наведено в Додатках А, Г. Аналіз
результатів пілотного дослідження підтвердив актуальність проблеми та
забезпечив апробацію діагностичного інструментарію.
За результатами пілотного дослідження були отримані такі дані:
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1. 68,60% студентів обрали аграрну спеціальність свідомо й прагнуть
отримувати фахові знання і рости професійно, частково зацікавлені в
професійному розвитку 19,40% і лише 12 % опитаних студентів не мають
інтересу до навчання на обраній спеціальності. Свідомий вибір професії є дуже
важливим, оскільки студенти, які прийшли навчатися за покликанням мають
більш високий рівень мотивації до навчання.
2. Інтерес до вивчення іноземної мови в університеті мають лише
19,30 % опитаних студентів, мають сумніви щодо необхідності сумлінного
оволодіння мовою більше половини студентів-аграріїв. Такий відсоток можна
пояснити попереднім невдалим досвідом вивчення іноземної мови, що
доводять і відповіді на запитання щодо самооцінки свого рівня володіння
іноземною мовою. Так, 47,70 % респондентів обрали рівень А1, а інші 52,30 %
обрали А2. Жоден зі студентів не обрав варіант з рівнем В1–В2. По-третє,
53,20 % студентів-аграріїв мотивує до вивчення іноземної мови в університеті
лише позитивна оцінка за курс і лише 37,40 % студентів мотивовані
виробничими практиками й стажуваннями за кордоном, умовою проходження
яких є знання іноземної мови не нижче рівня В2. Такі відповіді студентів дають
змогу констатувати низький рівень мотивації до оволодіння іноземною мовою.
3. Результати анкетування колишніх студентів аграрних вишів, а наразі
фахівців ТОВ «Агротек-Інвест», дають змогу констатувати, що: 1) повністю
задоволені змістом навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» під час навчання в університеті лише 13,60 % опитаних,
взагалі не задоволені – 18,40 %, частково задоволені – 68,00 %; 2) на заняттях
у 60,00 % опитаних фахівців викладачі використовували традиційні методи
навчання і лише у 40,00 % – інноваційні; 3) 68,00 % опитаних проходили
виробничі

практики

на

сільськогосподарських

підприємствах

Данії,

Німеччини, Швейцарії; 4) 77,30 % фахівців хотіли приділяти більше часу на
вивчення іноземної мови, якщо були б зараз студентами; 5) відповідно до своїх
посадових обов’язків фахівці читають таке: ділові листи (22,70 %), технічні
інструкції (86,40 %), наукові статті (22,70 %), взагалі не звертаються до
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читання іншомовних джерел (13,60 %); 6) під час іншомовного професійно
орієнтованого спілкування фахівці відчувають граматичні, фонетичні,
лексичні, етичні труднощі; 7) 72,70 % опитаних фахівців відповіли, що знання
іноземної мови має позитивний вплив на їх кар’єрне зростання, інша частина
обрала варіант часткового впливу.
Результати пілотного дослідження засвідчили актуальність проблеми,
вирішенню якої присвячена дисертаційна робота, і стали підставою для вибору
експериментальних і контрольних груп, а також експериментальної групи
фахівців для оцінки сформованості рівня готовності майбутніх фахівців до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Педагогічний

експеримент

був

організований

у

три

етапи:

констатувальний, формувальний і контрольний. Кожен етап передбачав
виконання комплексу завдань.
На початку педагогічного експерименту на базі Дніпровського
державного аграрно-економічного університету було обрано експериментальні
та контрольні групи. За кількісною вибіркою вони були однакові: 14 груп по 10
студентів у кожній. Таким чином були сформовані дві репрезентативні за
кількістю вибірки: експериментальна група (далі ЕГ) – 140 студентів та
контрольна група (КГ) – 140 студентів. Слід відзначити, що до складу груп
належали студенти з різним рівнем іншомовної підготовки та до початку
експерименту вони навчалися за єдиними навчальними планами й освітньопрофесійними програмами.
Констатувальний

етап

включав

визначення

первинного

рівня

готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування та
передбачав проведення діагностичного дослідження:
1) проведення анкетування викладачів щодо практики викладання
іноземної мови за професійним спрямуванням в аграрних закладах вищої
освіти (Додаток Д);
2) проведення тестування студентів щодо рівня сформованості
мотиваційного компоненту у студентів-аграріїв (Додаток В);
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3) проведення тестувань з метою визначення рівня сформованості
змістовно-операційного компонента готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування (додаток Ж, Ж.1);
4) проведення тестувань і бесід з метою визначення рівня
сформованості комунікативного компонента готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування (Додаток Е);
5) аналіз отриманих результатів під час анкетувань і тестувань,
доведення відсутності розбіжності в контрольній та експериментальній
групах.
Проведене анкетування викладачів щодо практики викладання
іноземної мови за професійним спрямуванням в аграрних закладах вищої
освіти були зорієнтовано на виявлення стану сучасних підручників з іноземної
мови для навчання професійно орієнтованій мові сільськогосподарського
спрямування, актуальності збільшення аудиторних годин на викладання
дисципліни й дослідження методів і форм організації освітнього процесу на
заняттях з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
У тестуванні взяло участь 21 викладач-мовник з різним досвідом
викладання іноземних мов в аграрних закладах вищої освіти. Завдяки
анкетуванню було встановлено, що 75 % усіх опитаних викладачів вважають,
що рівень іншомовної підготовки студентів аграрних спеціальностей дуже
низький і наполягають на потребі збільшення аудиторних годин на викладання
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
Низький рівень підготовки й невелика кількість аудиторних годин
зумовлює певні обмеження в іншомовній підготовці, тому тренування різних
видів мовленнєвої діяльності відбувається неоднаково. Викладачі розвивають
певні види мовленнєвої діяльності, нехтуючи іншими. Так, 58 % педагогічних
працівників відводять більшу частину аудиторних годин на тренування
навичок і вмінь у читанні, 25 % – тренуванню навичок і вмінь у читанні й
письмі, 17 % – навчають читанню та аудіюванню.
Кожен з опитаних викладачів використовує на своїх заняттях
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педагогічні технології, із-поміж яких вони виокремлюють – проєктні,
інформаційні, ігрові й кейс-технології. Половина опитаних констатує
ефективність кейс-технології і вважають доцільним використовувати їх на
завершальному етапі роботи над темою. Інша частина вважає, що кейстехнології краще використовувати на середньому етапі роботи. Також слід
зазначити, що всі викладачі використовують на заняттях допоміжні засоби
навчання, а саме – відеоматеріали (41 %), аудіоматеріали (25 %), аудіо та
відеоматеріали (17 %), комп’ютерні програми (17 %). Вирішення проблеми
різнорівневої іншомовної підготовки студентів вбачає тільки 25 % викладачів
у застосуванні технології навчання у співпраці. Хоча більшість підкреслює, що
збільшення

аудиторних

годин

на

викладання

дисципліни

зумовить

покращення рівня підготовки, хоч при цьому і зауважують, що важливою
складовою в іншомовній підготовці є самостійна робота.
Отже, обробка та аналіз результатів перевірки рівнів сформованості
компонентів готовності у майбутніх фахівців-аграріїв стала передумовою для
формувального етапу експерименту.
На формувальному етапі експерименту здійснювалося навчання за
розробленою структурно-функціональною моделлю в експериментальних
групах. Студенти контрольних груп навчалися за традиційною методикою
викладання іноземних мов у вишах.
Формувальний етап експерименту передбачав виконання таких
завдань:
1) створення організаційно-педагогічних умов для формування
готовності студентів до іншомовного професійно орієнтованого спілкування;
2) навчання студентів за розробленою структурно-функціональною
моделлю формування готовності до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування у майбутніх фахівців-аграріїв;
3) здійснення контролю за процесом навчання студентів іноземній мові
за професійним спрямуванням за допомогою тестових завдань, письмових
лексико-граматичних і усних комунікативних завдань (Додаток Ж.2, Ж.3);
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4) проведення круглих столів, тренінгів та майстер-класів із фахівцями
компанії «Агротек-Інвест» з метою підвищення рівня мотивації студентів.
Оскільки іншомовна підготовка майбутніх фахівців-аграріїв тривала
два семестри, формувальний етап експерименту складався з таких етапів:
початково-термінологічний (1 семестр – 30 годин), базово-мовленнєвий (2
семестр – 24 години) та професійно-комунікативний (2 семестр – 12 годин).
Зміст та наповнення навчальним матеріалом передбачало поетапну реалізацію
іншомовної підготовки. У визначенні назв етапів формувального експерименту
ми наслідували підхід, що запропоновано в роботі Б. Р. Чернявського [249].
На першому етапі було запропоновано розширити матеріал практичних
занять з іноземної мови відповідно до тем фахового навчання. Традиційно в
робочих

програмах

дисципліни

«Іноземна

мова

(за

професійним

спрямуванням)» представлено теми загальної тематики «Повсякденне життя
здобувача вищої освіти», «Україна», «Культура країни, мова якої вивчається»,
«Україна у світовій спільноті», «Подорожі. Транспорт», «Моя майбутня
професія», тому у тематичний план були додані такі теми, як: «Сільське
господарство України та країни, мова якої вивчається», «Фермерське
господарство», «Овочівництво», «Садівництво», «Техніка та обладнання»,
«Тваринництво».
Відповідно до гіпотези дослідження на першому етапі формувального
навчання було забезпечено поступове формування стійкої внутрішньої
мотивації до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням.
Реалізація цієї умови передбачало інтенсивне вивчення іноземної мови з
метою повторення та закріплення необхідної лексико-граматичної бази для
подальшого переходу до більш складного матеріалу фахового спрямування.
Початково-термінологічний етап був реалізований у першому семестрі,
навчальне навантаження з дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» складало 30 аудиторних годин.
З циклу професійної і практичної підготовки було обрано дисципліну
«Вступ до фаху», що викладається в першому семестрі. Деякі теми цієї
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дисципліни викладалися паралельно іноземною мовою.
Тематичний блок «Аграрна освіта» дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» співпадав з темами «Система вищої освіти в
Україні», «Поняття про агрономію та її зв'язок з іншими науками» дисципліни
«Вступ до фаху». Наступний блок «Сільське господарство України та
Німеччини» дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
було пов’язано з лекційним заняттям «Особливості сільськогосподарського
виробництва», практичним – «Знайомство з дослідним полем кафедри
рослинництва» та самостійними заняттями на тему «Історія розвитку
землеробських знарядь обробітку ґрунту». За темою самостійного заняття
студенти готували виступи з презентаціями, а після презентації залучались до
дискусії.

Студенти

вчились

аргументувати

та

відстоювати

власні

висловлювання та критично оцінювати чужі.
На цьому етапі проводились засідання розмовного клубу задля
покращення загального рівня володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням та формування стійкої мотивації до професійної підготовки. На
засіданнях розмовного клубу розглядались різни ситуації та вирішувались
цікаві кейси з професійної діяльності аграріїв.
Обов’язковим елементом практичних занять з іноземної мови цього
етапу було засвоєння базового комплексу іншомовних знань, вмінь та навичок,
що допомагали майбутнім фахівцям-аграріям уникати помилок й труднощів у
процесі іншомовного професійно орієнтованого спілкуванні та обирати
відповідні тактики та стратегії з метою подолання мовних бар’єрів та
налагодження ефективної взаємодії у спілкуванні.
Дієвим методом, що сприяв активізації розумової діяльності майбутніх
фахівців-аграріїв

та

був

спрямований

на

оволодіння

іншомовною

термінологічною лексикою, був метод «Case-study». При доборі матеріалів для
кейсів на цьому етапі викладачі надавали перевагу невеликим за обсягом та
нескладним кейсам. Крім того, враховували професійні та особисті інтереси
студентів окремої групи. Особливість цього методу орієнтувало студентів не
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на звичайне заучування інформації, а на отримання нових знань у процесі
комунікації з викладачем.
Другий етап формувального навчання було реалізовано у першій
половині другого семестру. На цьому етапі було введено спецкурс «Іншомовне
фахове спілкування аграріїв: від навчання до практики». Відповідно до робочої
програми спецкурсу до кожного практичного заняття з основних тем було
розроблено комплекс мультимедійних презентацій та додано аудіо- та
відеоматеріал. Мультимедійні презентації містили не тільки демонстраційний
матеріал, але й практичні вправи. Це додавало ефективності освітньому
процесу з урахуванням інтерактивного проектору. Тематичний блок другого
семестру передбачав вивчення таких тем: «Фермерське господарство»,
«Овочівництво», «Садівництво», «Техніка та обладнання», «Тваринництво».
Названі теми відповідали комунікативним потребам студентів і вимогам
другого етапу формувального навчання.
Завдяки використанню мультимедійних презентацій та інтерактивної
дошки заняття були більш яскравими та динамічними, а процес передачі
інформації різноманітнішим. Це стимулювало інтерес до теми заняття, спряло
концентрації уваги студентів та кращому засвоєнню навчального матеріалу
студентами.
Другий етап формувального навчання передбачав застосування методу
ситуативного моделювання з метою створення умов, наближених до реальної
професійної діяльності. Це активізувало розвиток навичок та вмінь, що
стануть у нагоді під час іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Важливим елементом цього етапу було активізація самостійної роботи
студентів. Для її організації було запропоновано такі методи навчання, як
мовний портфель та проєкти. До переліку орієнтовних тем проєктів було
запропоновано такі: «Комбіновані машини», «Температура ґрунту та її
значення для рослин», «Сучасні технології виробництва аграрної продукції»,
«Добрива: види та особливості застосування».
Вони були взяті з дисциплін професійної підготовки, що викладаються

150

у

другому

семестрі:

«Агрофізика»,

«Механізація

садово-паркового

господарства», «Органічна хімія», «Технологія виробництва продукції
сільського господарства (рослинництва, тваринництва)».
Особлива увага цього етапу зосереджувалася на формуванні у
майбутніх фахівців-аграріїв вмінь іншомовного професійно орієнтованого
спілкування, тому були внесені зміни до робочої програми з дисциплін у
зв’язку з додаванням рольових ігор, спрямованих на моделювання ситуацій з
професійної діяльності. На заняттях викладач моделював ймовірні професійні
діалоги під час різних рольових ігор, які вимагали від студентів оперативного
орієнтування в непередбачуваній ситуації. Рольові ігри передбачали швидку
зміну

ролей

(керівник,

підлеглий,

колега,

бізнес-партнери).

Як

продемонстрували результати дослідження, застосування цього методу мало
позитивний вплив на розвиток інтересу студентів до майбутньої професійної
діяльності та сприяло формуванню вмінь та навичок іншомовного професійно
орієнтованого спілкування.
Третій етап формувального навчання розпочався в другій половині
другого семестру. Його мета полягала у формуванні комунікативних вмінь та
навичок за всіма видами мовленнєвої діяльності та культури професійного
спілкування. Відповідно до мети етапу було обрано різні методи
кооперативного навчання. Завдяки особливостям кооперативного навчання
студенти вчилися працювати в групах та в парах, враховувати та поважати
думки інших членів колективу, що поступово формувало культуру
професійного спілкування.
Із-поміж великого переліку методів кооперативного навчання було
обрано метод «Мозаїка». Він дозволив ефективно організовувати роботу
студентів як в аудиторії, так і за її межами та сприяв розвитку усного мовлення
студентів, розвивав критичне мислення, спонукав до активного спілкування на
професійні теми. Широкий спектр тем розширював кругозір студентів. Поза
аудиторний час студенти шукали інформацію, аналізували та узагальнювали її,
а на заняттях об’єднували свої матеріали та в процесі дискусії завершували

151

виконання поставленого завдання.
Окрім цього, студенти відвідували засідання розмовного клубу та
фестиваль «Нове зарубіжне кіно». На засіданнях розмовного клубу студенти
обговорювали економічні, соціальні та загально професійні теми. На
засіданнях

використовували

різні

мультимедійні

засоби,

що

значно

покращували сприйняття інформації. Формат в якому проводився фестиваль
«Нове зарубіжне кіно» передбачав перегляд документальних фільмів з
подальшим обговоренням та виконанням завдань.
На цьому етапі було додано факультативні форми організації освітнього
процесу, а саме: тренінги, майстер-класи та круглі столи. Слід відзначити, що
їх проведення здійснило позитивний вплив на перебіг навчання. Вони
дозволили сформувати у студентів не тільки потрібні вміння та навички
іншомовного професійно орієнтованого спілкування, але й стійку мотивацію
до навчання, професійної мобільності (стажування, практики) та професійної
діяльності в цілому.
Запропоновані методи та форми організації навчання створювали
активне освітньо-комунікативне середовища з урахуванням особливостей
іншомовного професійно орієнтованого спілкування та дали змогу паралельно
розвивати у студентів комунікативні вміння в продуктивних (говоріння і
письмо) та рецептивних (аудіювання і читання) видах мовленнєвої діяльності,
збагачувати мовні знання (фонетичні, граматичні та лексичні) і навички
оперування ними.
На формувальному етапі експерименту заняття проводили в трьох
формах – практичні (аудиторні) заняття, самостійна (позааудиторна) робота й
дистанційна (за допомогою різних інформаційно-комунікаційних технологій
та освітніх платформ). Самостійна й дистанційна робота передбачала
автономне виконання лексичних, граматичних і фонетичних вправ з
використанням Інтернету й допоміжних засобів навчання.
Перераховані

технології,

методи,

форми

й

засоби

навчання

реалізовували дотримання організаційно-педагогічних умов, що передбачають
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моделювання

майбутньої

професійної

діяльності.

Забезпечення

міждисциплінарного зв’язку між гуманітарним, соціально-економічним і
професійно-практичним циклами було досягнуто ще на етапі створення
навчально-методичного комплексу, а саме – розробці спецкурсу, робочої
програми дисципліни, методичних рекомендацій до проведення практичних
занять та навчального посібника, які створювалися з урахуванням наповнення
фахових дисциплін професійно-практичного циклу. Викладачі будували
продуктивну взаємодію зі студентами своїх груп і підтримувати позитивний
клімат у групі з урахуванням психологічних особливостей.
На

контрольному

сформованості

готовності

етапі
до

експерименту
іншомовного

було

оцінено

професійно

рівень

орієнтованого

спілкування у студентів експериментальної і контрольної груп. Він передбачав
виконання таких завдань:
1) проведення післяекспериментального зрізу для оцінки рівня
сформованості

готовності

студентів

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування;
2) проведення анкетування студентів експериментальних і контрольних
груп з метою визначення ставлення студентів до дисципліни «Іноземна мова
(за

професійним

спрямуванням)»

в

системі

професійної

підготовки

(Додаток Б);
3)

обробка

результатів

післяекспериментального

зрізу

в

експериментальних і контрольних групах;
4) оцінювання ефективності впроваджених заходів за узагальненими
результатами педагогічного експерименту.
На контрольному етапі експерименту аналіз результатів анкетування
студентів щодо їх ставлення до дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» було проведено з урахування належності студентів до
експериментальної і контрольної груп.
Отже, студенти експериментальних груп на запитання «Чи задоволені
Ви вивченням навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним
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спрямуванням)» в університеті?» дали такі відповіді «ТАК» – 88,5%,
«ЧАСТКОВО» – 9,5%, «НІ» – 2%, в контрольних групах процентне
співвідношення було таким: «ТАК» – 79,4%, «ЧАСТКОВО» – 8,2%, «НІ» –
12,4%. Істотною була різниця у відповідях щодо форм організації і технології
навчання «Чи сподобалися Вам форми організації і технології викладання
дисципліни

«Іноземна

мова

(за

професійним

спрямуванням)»?».

В

експериментальних групах: «ТАК» – 81%, «ЧАСТКОВО» – 12%, «НІ» – 7%, а
в контрольних групах: «ТАК» – 28,6%, «ЧАСТКОВО» – 40,2%, «НІ» – 31,2%.
Незадоволеність

формами

й

технологіями

навчання

в

експериментальних групах пояснюємо великою кількістю годин на самостійну
роботу, яку доводилося витрачати на підготовку до занять. Це спостережено й
у відповідях на запитання «Які форми організації освітнього процесу Вам
сподобалися найбільше?». Отже, студенти експериментальних груп надавали
перевагу аудиторній роботі – 85,4 %. Позитивне ставлення до дистанційної
форми навчання мають лише 11,9% студентів. Самостійну роботу як важливу
частину оволодіння іноземною мовою розглядає лише 3,2%. Але слід
зазначити, що студенти експериментальних груп приділяли більше часу
самостійному опрацюванню тем дисципліни. Це підтверджують їхні відповіді
на запитання «Скільки часу на тиждень Ви витрачали на самостійне
опрацювання навчального матеріалу?». Якщо в контрольних групах
процентне співвідношення було таким: «від 1 до 2 годин» – 31,8%, «від 2 до 4
годин» – 66,2%, «до 7 годин» – 2%, то студенти експериментальних груп дали
такі відповіді: «від 1 до 2 годин» – 12,4% «від 2 до 4 годин» – 58,7%, «до 7
годин» – 28,9%. Стосовно збільшення аудиторних годин на вивчення
дисципліни відповідь «ТАК» в експериментальних групах дали 89,4 %
опитаних студентів, в контрольних 36,2%. Помітно різняться відповіді в
експериментальних та контрольних групах на запитання «Чи вважаєте Ви, що
здобуті іншомовні знання, уміння і навички будуть мати позитивний вплив на
Ваш розвиток у професійній сфері?»: «ТАК» – 65,8%, «ЧАСТКОВО» – 23,5%
та варіант «НІ» – 10,7%., в контрольній групі – «ТАК» – 45,2%, «ЧАСТКОВО»
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– 33,8%, «НІ» – 21%.
Під час експерименту було з’ясовано, що на формування готовності
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
впливає

велика

кількість

чинників. До

зовнішніх

ми

зараховуємо:

1) особистість викладача, його бажання активно й наполегливо працювати,
рівень його педагогічної майстерності тощо; 2) позитивний мікроклімат у
групі; 3) міждисциплінарність; 3) сучасні методи, форми й засоби навчання,
що

відповідають

потребам

сучасного

фахівця.

До

внутрішніх

ми

вналежнюємо: 1) професійну свідомість; 2) урахування психологічних
особливостей студентів; 3) урахування загальної мовної підготовки студентів.
Отже, етапи нашої експериментальної роботи відбувалися послідовно:
організація експериментальної роботи; реалізація експерименту; опрацювання
результатів дослідження. Поступово вирішувалися завдання, що сприяють
виконанню поставленої мети – доведення ефективності впроваджених
організаційно-педагогічних умов формування готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування у майбутніх фахівців-аграріїв.
Докладне опрацювання результатів дослідження та їх інтерпретацію подано в
наступному підрозділі.
3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту
З метою експериментальної перевірки ефективності організаційнопедагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування

було

проведено

контрольний етап педагогічного експерименту. Обробка результатів цього
діагностування дала змогу визначити кількість і відсоток студентів з
відповідними рівнями сформованості кожного компонента готовності до
іншомовного

професійно

змістовно-операційного

й

орієнтованого

спілкування:

комунікативного.

констатувальному етапі зведено у табл. 3.1.

Отримані

мотиваційного,
результати

на
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Таблиця 3.1
Зведені результати констатувального етапу експерименту –
розподіл студентів-аграріїв за рівнями сформованості компонентів
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування,
КГ і ЕГ

Груп
а

Компоненти

Рівні сформованості компонентів готовності до іншомовного

готовності

професійно орієнтованого спілкування

до іншомовного
професійно

Високий

орієнтованого

Достатній

Задовільний

Низький

спілкування
Мотиваційний
КГ

ЕГ

18

12,85 %

46

32,87%

48

34,28%

28

20,00%

12

8,57%

40

28,57%

38

27,14%

50

35,72%

Комунікативний

10

7,15 %

20

14,28%

46

32,85%

64

45,72%

Мотиваційний

16

11,42%

46

32,85%

50

35,73%

28

20,00%

10

7,14%

36

25,72%

44

31,42%

50

35,72%

10

7,15%

18

12,85%

44

31,43%

68

48,57%

Змістовноопераційний

Змістовноопераційний
Комунікативний

Як видно з табл. 3.1, за компонентами готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування КГ і ЕГ не розрізняються. За
мотиваційним компонентом високий рівень було констатовано у 12,85 %
представників КГ і 11,42 % – ЕГ; достатній – у 32,87% студентів-аграріїв КГ і
32,85% – ЕГ, задовільний – у 34,28%КГ і 35,73% ЕГ, низький – у 20,00% в КГ
і 20,00% в ЕГ. Змістовно-операційний компонент сформований на високому
рівні у 8,57% КГ і 7,14% ЕГ, достатньому – у 28,57% КГ і 25,72% ЕГ,
задовільний рівень констатовано у 27,14% студентів КГ та 31,42% ЕГ, низький
рівень сформовано в однакової кількості представників обох груп – 35,72%.
Результати діагностування студентів-аграріїв за комунікативним компонентом
свідчать про недостатню сформованість цього складника готовності до
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іншомовного професійно орієнтованого спілкування: високий рівень виявлено
у 7,15 % представників КГ і ЕГ, достатній – у 14,28 % КГ і 12,85 % ЕГ,
задовільний – у 32,85% КГ і у 31,43% ЕГ, низький – у 45,72 % КГ і 48,57% ЕГ.
Між порівняними значеннями існують лише невеликі розбіжності, що свідчать
про однорідність відібраних контрольної та експериментальної груп. Найгірше
у студентів-аграріїв розвинений комунікативний компонент готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Проте

остаточний

сформованості

висновок

компонентів

про

готовності

відсутність
до

розбіжностей

іншомовного

у

професійно

орієнтованого спілкування у КГ і ЕГ можна зробити лише після перевірки
статистичних гіпотез.
Сформулюємо гіпотезу H0 так: між результатами сформованості рівня
мотиваційного, змістовно-операційного і комунікативного компонентів в КГ та
ЕГ, що були отримані на констатувальному етапі експерименту, існують лише
випадкові відмінності.
Альтернативна гіпотеза H1: між результатами сформованості рівня
мотиваційного, змістовно-операційного і комунікативного компонентів в КГ та
ЕГ, що були отримані на констатувальному етапі експерименту, існують істотні
розбіжності.
Для перевірки наведених гіпотез було обрано χ2-критерій Пірсона. Цей
критерій дає змогу порівняти емпіричні розподіли двох незалежних вибірок
(КГ і ЕГ), обсягами n1 та n2. У нашому дослідженні кількість студентів в
контрольній (n1) та експериментальній групах (n2) однакова – 140, а сума
n1+n2=280, що доводить обґрунтованість нашого вибору критерія Пірсона.
Результати емпіричного дослідження для двох груп у відповідності до
чотирьох рівнів зводяться у таблицю (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Шаблон допоміжної таблиці для обчислення емпіричного значення
χ2-критерія Пірсона
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Група
КГ
ЕГ
∑

Рівні досліджуваної ознаки

∑

Високий
т11

Достатній
т12

Задовільний
т13

Низький
т14

т21

т22

т23

т24

n1
n2

т11+т21

т12+т22

т13+т23

т14+т24

n1+n2

Примітка: всі mij повинні задовольняти умові – mij≥5.

На основі даних табл. 3.2 за формулою (3.1) розраховується емпіричне
значення критерію χ²емп, де m1i та m2i – кількість респондентів першої і другої
груп розподілених за i-ю ознакою (i=1..4).

(3.1)
Після обчислення емпіричних значень χ²емп їх необхідно порівняти з χ²крит.
(критичним значенням критерію), яке отримується з таблиці критичних
значень χ²-критерій Пірсона. Це значення залежить від кількості ступенів
свободи (df) і рівня значущості (p). Кількість ступенів свободи визначається за
формулою: df = (R-1) x (C-1), тобто df = (2-1) x (4-1) = 1 x 3 = 3. Для
педагогічних досліджень доречним вважається рівень значущості p = 0,05. З
таблиць критичних значень для df = 3 і p = 0,05 буде знайдене χ²крит = 7,81.
При цьому, якщо значення χ²емп становить більше, ніж χ²крит, яке 7,81, то
приймається гіпотеза Н0 про відсутність статистичних відмінностей між
результатами студентів контрольної та експериментальної груп. Якщо ж,
навпаки, значення χ²емп становить менше, ніж χ²крит, то гіпотеза Н0 про
відсутність відмінностей відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза
H1.
Для розрахунку емпіричного значення критерію χ²емп за формулою (3.1)
результати діагностування сформованості мотиваційного компонента на
констатувальному етапі експерименту були зведені в допоміжну таблицю
(табл. 3.3).
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Таблиця 3.3
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерія Пірсона для мотиваційного компонента
(констатувальний етап)
Група

Рівні досліджуваної ознаки

∑

Високий

Достатній

Задовільний

Низький

КГ

18

46

48

28

140

ЕГ

16

46

50

28

140

∑

34

92

98

56

280

Обчислення емпіричного значення χ²емп для мотиваційного компоненту за
формулою 3.1:

(3.1)
Оскільки 0,14 < 7,81 (χ²емп < χ²крит), то приймається гіпотеза H0: на
констатувальному етапі експерименту рівень сформованості мотиваційного
компонента готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
студенти КГ та ЕГ не розрізняються.
Для розрахунку емпіричного значення χ²-критерію за результатами
констатувального етапу експерименту для змістовно-операційного компонента
побудована допоміжна таблиця (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерію Пірсона для змістовно-операційного компонента
(констатувальний етап)
Група

Рівні досліджуваної ознаки

∑

Високий

Достатній

Задовільний

Низький

КГ

12

40

38

50

140

ЕГ

10

36

44

50

140

∑

22

76

82

100

280
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Обчислення емпіричного значення χ²емп для змістовно-операційного
компоненту за формулою 3.1:

(3.1)
Оскільки 2,49 < 7,81 (χ²емп < χ²крит), то приймається гіпотеза H0: на
констатувальному етапі експерименту рівень сформованості змістовноопераційного

компонента

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування студентів КГ та ЕГ не розрізняються.
Частотні показники за результатами діагностування сформованості у
студентів-аграріїв готовності до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування за комунікативним компонентом зведені у допоміжній таблиці, на
основі даних якої обчислюється емпіричне значення критерію Пірсона за цим
компонентом (табл. 3.5).
Таблиця 3.5
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерію Пірсона для комунікативного компонента
(констатувальний етап)
Група

Рівні досліджуваної ознаки

∑

Високий

Достатній

Задовільний

Низький

КГ

10

20

46

64

140

ЕГ

10

18

44

68

140

∑

20

38

90

132

280

Обчислення емпіричного значення χ²емп для комунікативного компоненту
за формулою 3.1:

(3.1)
Оскільки 0,26 < 7,81 (χ²емп < χ²крит), то приймається гіпотеза H0: на
констатувальному етапі експерименту рівень сформованості комунікативного
компоненту готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
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студентів КГ та ЕГ однаковий.
Отже, на констатувальному етапі експерименту рівень сформованості
компонентів

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування студентів-аграріїв контрольної та експериментальної груп був
однаковий. Це дало нам змогу в освітній процес підготовки студентів однієї
групи (ЕГ) залучити формувальні заходи.
Після проведення формувальних заходів для діагностування рівня
сформованості означених компонентів були використані ті самі методики, що
й на констатувальному етапі. Із метою порівняльного аналізу отримані дані
(кількісні показники та відносні частоти у %) були зведені у табл. 3.6 та рис
3.1.
Таблиця 3.6
Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ
за мотиваційним компонентом
Рівні

Контрольна

Експериментальна

група

група

Етапи

Високий

Достатній

Задовільний

Низький

ki

%

ki

%

Констатувальний

18

12,85

16

11,42

Контрольний

22

15,72

28

20,00

Динаміка

4

2,87

12

8,58

Констатувальний

46

32,85

46

32,85

Контрольний

50

35,72

68

48,58

Динаміка

4

2,87

22

15,73

Констатувальний

48

34,28

50

35,71

Контрольний

50

35,72

38

27,14

Динаміка

2

1,44

-12

-8,57

Констатувальний

28

20,00

28

20,00

Контрольний

18

12,85

6

4,28

Динаміка

-10

-7,15

-22

-15,72

Як бачимо з таблиці 3.6, динаміка кількісних показників у контрольній
групі порівняно з констатувальним етапом педагогічного експерименту була
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незначною: позитивна динаміка в результатах високого й достатнього рівня
мотиваційного компонента склала 2,87%, задовільного – 1,44%, показник
низького рівня зменшився на 7,15%. Це свідчить про те, що мотивація до
здійснення іншомовного професійно орієнтованого спілкування в майбутніх
фахівців-аграріїв початково була низькою.
В експериментальній групі після впровадження формувальних заходів
спостерігалася

позитивна

динаміка

у

результатах

високого

рівня

мотиваційного компонента, що складав 8,58%, достатнього – 15,73%.
Показник задовільного рівня зменшився на 8,57%, а низького – на 15,72%.

Рис. 3.1. Розподіл студентів КГ та ЕГ за мотиваційним компонентом
Це свідчить про посилення мотивації до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування у майбутніх фахівців-аграріїв упродовж навчання в
закладі вищої аграрної освіти. Цьому сприяло моделювання різних
професійних ситуацій, в яких студент отримував досвід у діалогічних і
монологічних видах мовлення.
Оброблені результати діагностування студентів-аграріїв КГ та ЕГ за
змістовно-операційним компонентом готовності на етапах експерименту
представлено у табл. 3.7 та рис. 3.2.
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Таблиця 3.7
Динаміка змін розподілу результатів студентів ЕГ та КГ
за змістовно-операційним компонентом
Рівні

Високий

Достатній

Задовільний

Низький

Контрольна

Експериментальна

група

група

Етапи
ki

%

ki

%

Констатувальний

12

8,57

10

7,14

Контрольний

14

10,00

20

14,28

Динаміка

2

1,43

10

7,14

Констатувальний

40

28,57

36

25,72

Контрольний

45

32,15

68

48,58

Динаміка

5

3,58

20

22,86

Констатувальний

38

27,14

44

31,42

Контрольний

42

30,00

34

24,28

Динаміка

4

2,86

-10

-7,14

Констатувальний

50

35,72

50

35,72

Контрольний

39

27,85

18

12,86

Динаміка

-11

-7,87

-32

-22,86

У КГ позитивна динаміка за результатами високого рівнем склала 1,43%,
достатнього – 3,58%, задовільного – 2,86%, при цьому на 7,87% зменшився
показник низького рівня. Це є позитивним свідченням накопичення
іншомовних знань у майбутніх фахівців-аграріїв упродовж навчання на
першому курсі університету.
Значна позитивна динаміка в експериментальній групі спостерігалася
за

змістовно-операційним

компонентом

готовності

до

іншомовного

професійно орієнтованого спілкування: так, позитивна динаміка у результатах
високого рівня склала 7,14%, достатнього – 22,86%, при цьому на 7,14% та
22,86% зменшилися показники задовільного та низького рівня відповідно.
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Рис. 3.2. Розподіл студентів КГ та ЕГ за змістовно-операційним компонентом
Це є свідченням ефективності формувальних заходів щодо збагачення
майбутніх фахівців-аграріїв іншомовними знаннями щодо іншомовного
професійно орієнтованого спілкування в період їхнього навчання в
університеті.
Опрацьовані результати діагностування студентів контрольної та
експериментальних груп за комунікативним компонентом готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування на етапах експерименту
наведено у табл. 3.8 та рис. 3.3.
Таблиця 3.8
Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ
за комунікативним компонентом

Рівні

Високий

Достатній

Контрольна

Експериментальна

група

група

Етапи
ki

%

ki

%

Констатувальний

10

7,15

10

7,15

Контрольний

12

8,50

20

14,28

Динаміка

2

1,35

10

7,13

Констатувальний

20

14,28

18

12,85

Контрольний

24

17,14

66

47,14

Динаміка

4

2,86

48

34,29
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Задовільний

Низький

Констатувальний

46

32,85

44

31,43

Контрольний

50

35,79

36

25,72

Динаміка

4

2,94

-8

-5,71

Констатувальний

64

45,73

68

48,57

Контрольний

54

38,57

18

12,86

Динаміка

-10

-7,16

-50

-35,71

Спостереження за динамікою показників комунікативного компонента
готовності студентів-аграріїв КГ до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування засвідчили позитивну динаміку на високому, достатньому та
задовільному рівні на 1,35%, 2,86% та 2,94% відповідно. Зафіксовано незначне
зменшення кількість студентів-аграріїв з низьким рівнем на 7,16%.
Спостереження за динамікою показників комунікативного компонента
готовності в ЕГ засвідчили його сформованість. Зафіксовано значні позитивні
зміни в кількості студентів з високим (на 7,13%) і достатнім (на 34,29%)
рівнями. Кількість студентів із задовільним рівнем зменшилася на 5,71%, з
низьким на 35,71%.
Формуванню

комунікативного

компонента

готовності

в

експериментальній групі істотно сприяло впровадження в освітній процес
педагогічних технологій, що будувалося на засадах мовної і міжмовної
взаємодії, педагогічної співпраці викладача і студентів, де всі учасники
освітнього

процесу

ставали

суб’єктами

професійної

підготовки.

Запропоновані технології дають можливість студентам подолати мовний
бар’єр,

сформувати

стратегію

ведення

бесіди,

удосконалити

уміння

висловлювати власну думку, дискутувати й аргументувати свою позицію.
Особливу роль у формуванні комунікативного компоненту готовності
відігравали технології кооперативного навчання і технологія навчання «Сasestudy».
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Рис. 3.3. Розподіл студентів КГ та ЕГ за комунікативним компонентом
Це свідчить про те, що в експериментальній групі під впливом
формувальних заходів результативність підготовки студентів-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування значно зросла.
Порівняльний аналіз частот засвідчив більш позитивну динаміку змін у
компонентах

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування студентів-аграріїв ЕГ у порівнянні з КГ. Однак його результати
не можуть бути підставою для остаточного висновку щодо достовірності
розбіжностей між сформованістю компонентів готовності на етапах
експерименту в ЕГ. Для цього використовується перевірка статистичних
гіпотез.
Формулювання гіпотез.
Нульова

гіпотеза

H0:

між

результатами

сформованості

рівня

мотиваційного, змістовно-операційного й комунікативного компонента в ЕГ
(КГ), отриманих на етапах експерименту, існують лише випадкові відмінності.
Альтернативна гіпотеза H1 : між результатами сформованості рівня
мотиваційного, змістовно-операційного й комунікативного компонента в ЕГ
(КГ), отриманих на етапах експерименту, існують істотні розбіжності.
Для порівняння розподілів в зв’язаних вибірках (показники ЕГ на етапах
експерименту – це зв’язані вибірки) застосовується непараметричний критерій
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Колмогорова-Смирнова. Емпіричне значення цього критерію обчислюється за
формулою (3.2):

(3.2)
де n1 та n2 – обсяги груп, що порівнюються (n1 = 140 та n2 = 140); S(xi), S (yi) –
накопичені відносні частоти на констатувальному (x) і контрольному (y)
етапах, розподілених за i-ю ознакою (i=1..4).
Для розрахунку емпіричних значень λ-критерія Колмогорова-Смирнова
результати зводяться в допоміжну таблицю форма, що неведена в табл. 3.9.
Таблиця 3.9
Шаблон допоміжної таблиці для обчислення
емпіричного значення λ-критерія Колмогорова-Смирнова
Рівень
Високий
Достатній
Задовільний
Низький

xi

yi

m (x1) m (y1)
m(x2) m (y2)
m (x3) m (y3)
m (x4) m (y4)

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi)

m (x1) m(y1)
f (y1)
f (x1)
n1
n2
m(x2)
m(y2)
S (x1) + f (x2) S (y1) + f (y2)
n1
n2
m (x3) m(y3)
S (x2)+ f (x3) S (y2) + f (y3)
n1
n2
m (x4) m(y4)
S (x3)+ f (x4) S (y3) + f (y4)
n1
n2

│S (xi) – S(yi)│
│S (x1) – S (y1)│
│S (x2) – S (y2)│
│S (x3) – S (y3)│
│S (x4) – S (y4)│

Примітка:
Рамкою виділяється max S (xi) – S( yi)

Для достатньо великих n1 і n2 (більших за 40) критичне значення λкритерія для рівня значущості p = 0,05 має стале значення – λкрит. = 1,36.
Якщо λемп. < λкрит., то приймається гіпотеза H 0 про відсутність статистичних
відмінностей між результатами студентів групи на етапах експерименту.
Якщо λемп. > λкрит. , то гіпотеза H 0 про відсутність відмінностей відхиляється і
приймається альтернативна гіпотеза H1.
Для порівняння сформованості мотиваційного компонента готовності
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на етапах експерименту (констатувальному і контрольному) були виконані
проміжні розрахунки для КГ (табл. 3.10) і ЕГ (табл. 3.11).
Таблиця 3.10
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для мотиваційного компонента готовності в КГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi)

│S (xi) – S(yi)│

Високий

18

22

0,128

0,157

0,128

0,157

0,029

Достатній

46

50

0,328

0,357

0,456

0,514

0,058

Задовільний

48

50

0,342

0,357

0,798

0,871

0,073

Низький

28

18

0,200

0,128

0,998

0,999

0,001

Для обчислення емпіричного значення λемп було розраховано за
формулою (3.3):

(3.3)
У результаті обрахунку було отримано значення 8,366, що надалі було
використано.
λемп. = 0,073∙8,366 = 0,610.
Оскільки 0,61 < 1,36 , то приймається гіпотеза H0: результати студентіваграріїв КГ на етапах експерименту за мотиваційним компонентом готовності
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування не розрізняються.
Таблиця 3.11
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для мотиваційного компонента готовності в ЕГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi)

│S (xi) – S(yi)│

Високий

16

28

0,114

0,200

0,114

0,200

0,086

Достатній

46

68

0,328

0,485

0,442

0,685

0,243

Задовільний

50

38

0,357

0,271

0,799

0,956

0,157
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Низький

28

Обчислення

6

0,200

емпіричного

0,042

0,999

значення для

ЕГ

0,998

0,001

для мотиваційного

компонента: λемп = 0,243∙8,366 = 2,03.
Оскільки 2,03 > 1,36, то гіпотеза H0 відхиляється і приймається H1:
результати студентів-аграріїв ЕГ на етапах експерименту за мотиваційним
компонентом

готовності

до

іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування значно розрізняються.
Для порівняння сформованості змістовно-операційного компонента
готовності на етапах експерименту були здійснені додаткові розрахунки для
КГ (табл. 3.12) і ЕГ (табл. 3.13).
Таблиця 3.12
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для змістовно-операційного
компонента готовності в КГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi)

│S (xi) – S(yi)│

Високий

12

14

0,085

0,100

0,085

0,100

0,015

Достатній

40

45

0,285

0,321

0,370

0,470

0,100

Задовільний

38

42

0,271

0,300

0,641

0,770

0,129

Низький

50

39

0,357

0,278

0,998

1,048

0,050

Обчислення емпіричного значення λ-критерія за формулою (3.2) для
змістовно-операційного компонента: λемп = 0,129∙8,366 = 1,07.
Оскільки 1,07 < 1,36 , то приймається гіпотеза H0: результати студентіваграріїв КГ на етапах експерименту за змістовно-операційним компонентом
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування не
розрізняються.
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Таблиця 3.13
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для змістовно-операційного
компонента готовності в ЕГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi)

│S (xi) – S(yi)│

Високий

10

20

0,071

0,142

0,071

0,142

0,071

Достатній

36

68

0,257

0,485

0,328

0,627

0,299

Задовільний

44

34

0,314

0,242

0,642

0,869

0,227

Низький

50

18

0,357

0,128

0,999

0,997

0,002

Обчислення емпіричного значення для ЕГ для змістовно-операційного
компонента: λемп = 0,299∙8,366 = 2,49. Оскільки 2,49 > 1,36, то гіпотеза H0
відхиляється і приймається H1: між результатами сформованості змістовноопераційного компонента у студентів ЕГ на етапах експерименту існують
істотні розбіжності.
Для порівняння сформованості комунікативного компонента готовності
на етапах експерименту (констатувальному і контрольному) були виконані
проміжні розрахунки для КГ (табл. 3.14) і ЕГ (табл. 3.15).
Таблиця 3.14
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для комунікативного компонента
готовності в КГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi) │S (xi) – S(yi)│

Високий

10

12

0,071

0,085

0,071

0,085

0,014

Достатній

20

24

0,142

0,171

0,213

0,256

0,043

Задовільний

46

50

0,320

0,357

0,533

0,613

0,080

Низький

64

54

0,457

0,385

0,990

0,998

0,008

Розрахунок емпіричного значення λ-критерія: λемп = 0,080∙8,366 = 0,66.
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Оскільки 0,66 < 1,36, то приймається гіпотеза H0: результати студентіваграріїв КГ на етапах експерименту за комунікативним компонентом
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування не
відрізняються.
Таблиця 3.15
Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерія
Колмогорова-Смирнова для комунікативного компонента
готовності в ЕГ
Рівень

xi

yi

f (xi)

f (yi)

S(xi)

S(yi) │S (xi) – S(yi)│

Високий

10

20

0,071

0,142

0,071

0,142

0,071

Достатній

18

66

0,128

0,471

0,199

0,613

0,414

Середній

44

36

0,314

0,257

0,513

0,870

0,357

Низький

68

18

0,485

0,128

0,998

0,998

0,000

Обчислення емпіричного значення для ЕГ для комунікативного
компонента: λемп = 0,414∙8,366 = 3,46. Оскільки 3,46 > 1,36, то гіпотеза H0
відхиляється і приймається H1: результати студентів-аграріїв ЕГ на етапах
експерименту за комунікативним компонентом готовності значно різняться.
Результати перевірки статистичних гіпотез засвідчили, що в КГ на
контрольному етапі не сталося змін в сформованості компонентів готовності
студентів-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Натомість в ЕГ обчислені дані дали змогу спростувати нульову гіпотезу й
довести значущість відмінностей у сформованості компонентів готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування на констатувальному та
контрольному

етапах.

Це

підтверджує

ефективність

упроваджених

організаційно-педагогічних умов формування готовності студентів-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Дані, отримані за результатами діагностування студентів КГ та ЕГ на
контрольному етапі експерименту за рівнями сформованості мотиваційного,
змістовно-операційного й комунікативного компонентів готовності до
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іншомовного професійно орієнтованого спілкування, зведені у табл. 3.16.
Таблиця 3.16
Зведені результати контрольного етапу експерименту за рівнями
сформованості компонентів готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування, КГ і ЕГ

Група

Компоненти готовності

Рівні сформованості компонентів готовності

до іншомовного

до іншомовного професійно орієнтованого спілкування

професійно орієнтованого

Високий

спілкування

КГ

ЕГ

Достатній

Задовільний Низький

Мотиваційний

22

15,71% 50

35,72%

50 35,72% 18

12,85%

Змістовно-операційний

14

10,00% 45

32,15%

42 30,00% 39

27,85%

Комунікативний

12

8,50% 24

17,14%

50 35,79% 54

38,57%

Мотиваційний

28

20,00% 68

48,58%

38 27,14% 6

4,28%

Змістовно-операційний

20

14,28% 68

48,58%

34 24,28% 18

12,86%

Комунікативний

20

14,28% 66

47,14%

36 25,72% 18

12,86%

Як видно з табл. 3.16, між КГ та ЕГ за компонентами готовності до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування існують розбіжності. За
мотиваційним компонентом високий рівень було констатовано у 15,71%
представників КГ і 20,00% – ЕГ; достатній – у 35,72% студентів-аграріїв КГ і
48,58% ЕГ, задовільний – у 35,72% КГ і 27,14% ЕГ, низький – у 12,85% в КГ і
4,28% в ЕГ. Змістовно-операційний компонент на високому рівні у 10,00%
студентів КГ і 14,28% – ЕГ; на достатньому – у 32,15% в КГ і у 48,58% в ЕГ;
на задовільному – у 30,00% КГ і в 24,28% ЕГ; на низькому – у 27,85% КГ і в
12,86%

ЕГ.

Результати

діагностування

рівнів

студентів-аграріїв

за

комунікативним компонентом свідчать про незадовільну динаміку його
сформованості в КГ і позитивну в ЕГ: високий рівень виявлено у 8,50%
студентів КГ і 14,28% ЕГ, достатній – у 17,14% КГ і 47,14% ЕГ, задовільний –
у 35,79% КГ і у 25,72% ЕГ, низький – у 38,57% КГ і 12,86% ЕГ. Між
показниками виявлені розбіжності між студентами КГ та ЕГ. Зведені
результати контрольного етапу експерименту в ЕГ засвідчили високий і
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достатній рівень у 68,58% студентів за показниками мотиваційного
компоненту, у 62,86% за показниками змістовно-операційного компоненту, у
61,42% за показниками комунікативного компоненту. Компоненти готовності
(змістовно-операційний і комунікативний) на високому й достатньому рівнях
сформовані у 67,79% студентів-аграріїв КГ.
Із метою уникнення випадковості у висновках ми перевірили
статистичні гіпотези за допомогою критерію узгодженості Пірсона:
Нульова

гіпотеза

H0:

між

результатами

сформованості

рівня

мотиваційного, змістовно-операційного й комунікативного компонентів в КГ
та ЕГ, отриманих на контрольному етапі експерименту, існують лише
випадкові відмінності.
Альтернативна гіпотеза H1: між результатами сформованості рівня
мотиваційного, змістовно-операційного й комунікативного компонентів в КГ
та ЕГ, отриманих на контрольному етапі експерименту, існують істотні
розбіжності.
Критичне значення цього критерію те саме, що й на констатувальному
етапі: χ²крит = 7,81. Процедура розрахунку емпіричного значення така ж як і на
констатувальному етапі: формується допоміжна χ²емп.
Для порівняння результатів КГ та ЕГ за мотиваційним компонентом на
контрольному етапі експерименту вони були зведені в допоміжну таблицю
(табл. 3.17).
Таблиця 3.17
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерія Пірсона для мотиваційного компонента
(контрольний етап)
Група
КГ
ЕГ
∑

Високий
22
28
50

Рівні досліджуваної ознаки
Достатній Задовільний
Низький
50
50
18
68
38
6
118
88
24

∑
140
140
280
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Обчислення

емпіричного

значення

χ2-критерія

Пірсона

для

мотиваційного компонента:

(3.1)
Оскільки 11,08 > 7,81 (χ²емп > χ²крит), то приймається гіпотеза H1 на
контрольному етапі експерименту рівень сформованості мотиваційного
компонента готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
студенти КГ та ЕГ розрізняються.
Для розрахунку емпіричного значення χ2-критерію за результатами
контрольного етапу експерименту для змістовно-операційного компонента
побудована допоміжна таблиця (табл. 3.18).
Таблиця 3.18
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерія Пірсона для змістовно-операційного компонента
(контрольний етап)
Група
КГ
ЕГ
∑

Рівні досліджуваної ознаки
Достатній
Задовільний
Низький
45
42
39
68
34
18
113
76
57

Високий
14
20
34

∑
140
140
280

Обчислення емпіричного значення χ2-критерія Пірсона для змістовноопераційного компонента:

(3.1)
Оскільки 10,78 > 7,81 (χ²емп > χ²крит), то приймається гіпотеза H1 на
контрольному

етапі

експерименту

операційного

компонента

рівень

готовності

до

сформованості

змістовно-

іншомовного

професійно

орієнтованого спілкування студенти КГ та ЕГ мають суттєві розбіжності.
Частотні показники за результатами діагностування сформованості рівня
сформованості у студентів-аграріїв готовності до іншомовного професійно
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орієнтованого спілкування за комунікативним компонентом зведені у
табл. 3.19.
Таблиця 3.19
Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення
χ2-критерія Пірсона для комунікативного компонента
(контрольний етап)
Група
КГ
ЕГ
∑

Рівні досліджуваної ознаки
Високий
Достатній
Задовільний
12
24
50
20
66
36
32
90
86

Обчислення

емпіричного

значення

Низький
54
18
72

χ2-критерія

∑
140
140
280

Пірсона

для

комунікативного компоненту:

(3.1)
Оскільки 41,86 > 7,81 (χ²емп > χ²крит), то приймається гіпотеза H1 на
контрольному етапі експерименту рівень сформованості комунікативного
компоненту готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
студенти КГ та ЕГ мають істотні розбіжності.
Проведені процедури й результати перевірки статистичних гіпотез
демонструє схема, наведена в табл. 3.20.
Таблиця 3.20
Зведені дані результатів педагогічного експерименту щодо
сформованості готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування
Констатувальний етап
Мотиваційний компонент

Змістовно-операційний

Комунікативний

компонент

компонент

χ²емп = 0,14

χ²емп = 2,49

χ²емп = 0,26

H0

H0

H0
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Контрольний етап
χ²емп = 11,08

χ²емп = 10,78

χ²емп = 41,86

H1

H1

H1

Отримані результати перевірки статистичних гіпотез доводять, що після
проведення

формувального

етапу

експерименту

контрольна

й

експериментальна групи мають статистично значущі відмінності, що
пояснюється педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням організаційнопедагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до
іншомовного професійно орієнтованого спілкування.
Отже, статистично доведено, що вищі результати сформованості
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування у студентів
експериментальних групах порівняно з контрольними. Це пояснюється
педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням формувальних заходів. Цим
підтверджується ефективність організаційно-педагогічних умов формування
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування у майбутніх
фахівців-аграріїв.
Висновки до розділу 3
У розділі докладно описано перебіг наукового експерименту, що
полягає у перевірці наукової гіпотези: формування готовності майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування буде
ефективним у разі впровадження таких організаційно-педагогічні умов:
забезпечення поступового формування стійкої внутрішньої мотивації щодо
вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; спрямування
іншомовної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв на поетапне накопичення
професійного досвіду в іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні;
створення активного освітньо-комунікативного середовища з урахуванням
особливостей іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх
аграріїв.
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Узагальнені результати експериментального дослідження дають змогу
зробити такі висновки. Педагогічний експеримент було реалізовано в три
етапи:
- констатувальний, що був спрямований на встановлення первинного
рівня готовності студентів-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування, формувального й контрольного). Йому передувало пілотне
дослідження;
- формувальний передбачав організацію навчання відповідно до
розробленої

структурно-функціональної

моделі

й

впровадження

всіх

організаційно-педагогічних умов;
- контрольний, метою якого було проведення післяекспериметальних
зрізів щодо рівня сформованості готовності майбутніх фахівців до
іншомовного

професійно

орієнтованого

спілкування

після

реалізації

формувальних заходів.
У

процесі

організації

експериментального

дослідження

було

підготовлено діагностичний інструментарій дослідження, до якого увійшли
стандартизовані й авторські методики. Для оцінювання мотиваційного
компоненту готовності була запропонована анкета «Мотивація успіху й
побоювання невдачі» (Додаток В). Для оцінювання рівня сформованості за
змістовно-операційним і комунікативним компонентом розроблено комплекс
завдань (додаток Ж, Ж.1, Е).
Аналіз

результатів

педагогічного

експерименту

та

наявність

статистично значущої різниці коефіцієнтів до та після впровадження
педагогічних заходів у експериментальних групах засвідчують ефективність
запропонованих організаційно-педагогічних умов.
Основні положення третього розділу висвітлені в наукових працях
автора [162, 164, 172, 173, 174, 175, 180].
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ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне й експериментальне дослідження
організаційно-методичних засад, що забезпечують ефективність формування
готовності іншомовного професійно орієнтованого спілкування у майбутніх
фахівців-аграріїв. Одержані результати підтвердили правомірність гіпотези,
покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання дають змогу зробити
загальні висновки.
1. Визначено та охарактеризовано особливості іншомовного професійно
орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв. Встановлено, що
іншомовне професійно орієнтоване спілкування ґрунтується на загальних
соціально-психологічних закономірностях і націлене на ефективне виконання
професійних обов’язків. Іншомовне професійно орієнтоване спілкування
регламентовано встановленими правилами поведінки, що мають формальнорольовий

характер. Метою професійного спілкування є розв’язання

професійних і соціальних завдань. Будь-яка іноземна мова професійного
спілкування,

хоч

і

має

свої

особливості,

але

підпорядкована

загальноприйнятим нормам літературного мовлення.
2.

Результати

здійсненого

теоретичного

аналізу

засвідчили

різноманітність і різноплановість наукового розуміння сутності готовності
майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування. Констатовано, що формування готовності до іншомовного
професійно орієнтованого спілкування майбутніх фахівців-аграріїв є однією з
важливих

складових

різноманітність

їх

підходів

професійної
до

розуміння

підготовки.
сутності

Незважаючи

поняття

на

готовність,

загальновизнаним є усвідомлення того, що цей феномен є системним явищем,
що відображає певний рівень знань, умінь, навичок і компетенцій, забезпечує
здатність і успішність іншомовної комунікації, зокрема в професійній сфері.
Усе це дало підстави розглянути готовність до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування фахівців-аграріїв як професійно значущу якість
особистості,

що

становить

систему

взаємопов’язаних

структурних
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компонентів і виявляється в здатності використовувати знання, уміння і
навички з іноземної мови в процесі іншомовної професійно орієнтованої
комунікації.
Базовими компонентами готовності до іншомовного професійно
орієнтованого спілкування фахівців-аграріїв визначено такі: мотиваційний
(містить власне мотивацію, ціннісні й професійно значущі якості особистості);
змістовно-операційний (передбачає розширення та оновлення знань, умінь та
навичок, необхідних для успішного іншомовного професійно орієнтованого
спілкування); комунікативний (відображає вміння застосовувати отриманні
знання, уміння і навички під час іншомовного професійно орієнтованого
спілкування).
3. Здійснений аналіз зарубіжного й українського досвіду іншомовної
підготовки майбутніх фахівців різних галузей засвідчив різноманітність
розроблених підходів до організації навчання в закладах вищої освіти, що
відображені в реалізації певних концепцій підготовки майбутніх фахівців за
кордоном (Deutsch für den Beruf, English for specific purposes, Content and
language integrated learning, Сontent-based second language instruction,
Immersion, Cooperative language learning, Collaborative learning тощо). Для
української системи іншомовної підготовки студентів аграрної галузі
притаманно

об’єднання

традиційних

та

інноваційних

технологій.

Установлено, що одним із актуальних напрямів реалізації іншомовної
професійної підготовки як за кордоном, так і в українському освітньому
просторі є орієнтація на одночасне набуття знань, умінь, навичок і компетенцій
у професійній та іншомовній діяльності.
4.

Розроблено

формування

й

готовності

обґрунтовано
до

організаційно-методичні

іншомовного

професійно

засади

орієнтованого

спілкування: створена структурно-функціональна модель освітнього процесу,
що включає взаємопов’язані блоки (мотиваційно-цільовий, теоретикометодологічний, змістовно-технологічний і результативно-оцінювальний) і
передбачає поетапну іншомовну підготовку; реалізована вимога із збагачення
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змісту фахових дисциплін змістом іншомовної підготовки, яку реалізують
шляхом установлення міждисциплінарних зв’язків; розроблена педагогічна
система підтримки навчання іноземної мови на заняттях з фахових дисциплін
і навпаки (викладання окремих тем іноземною мовою, вивчення мови на
агрономічному контексті); оновлена система традиційних методів іншомовної
підготовки майбутніх аграріїв інноваційними освітніми й комунікативними
технологіями. Визначено організаційно-педагогічні умови, що є запорукою для
успішної реалізації структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх
фахівців-аграріїв до іншомовного професійно орієнтованого спілкування, а
саме: забезпечення поступового формування стійкої внутрішньої мотивації
щодо вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням; спрямування
іншомовної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв на поетапне накопичення
професійного досвіду в іншомовному професійно орієнтованому спілкуванні;
створення активного освітньо-комунікативного середовища.
5. Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних
умов формування готовності майбутніх фахівців-аграріїв до іншомовного
професійно орієнтованого

спілкування

засвідчили їх ефективність і

доцільність подальшого впровадження в освітню практику на основі
розробленої системи вивчення іноземних мов, комплексу діагностичного
інструментарію (методи діагностики мотивації, дидактичні тести, практичні
завдання і вправи) та навчально-методичних матеріалів (робочі програми з
іноземної мови, спецкурс «Іншомовне фахове спілкування аграріїв: від
навчання до практики», навчальний посібник «Практикум з німецької мови за
професійним спрямуванням», методичні рекомендації до проведеннях
практичних занять й організації самостійної роботи тощо).
Отже, поетапне розв’язання завдань дослідження дало змогу досягнути
його

мети

–

теоретично

обґрунтувати,

практично

розробити

й

експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування
готовності

майбутніх

фахівців-аграріїв

орієнтованого спілкування.

до

іншомовного

професійно
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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 формування готовності до іншомовного спілкування на різних курсах
навчання на матеріалі інших іноземних мов тощо.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Анкета на визначення ставлення студентів до вивчення іноземної мови
в системі професійної підготовки
Шановні студенти!
Просимо Вас відповісти на питання анкети. Вам потрібно прочитати
запитання та обрати той варіант відповіді, який найкраще відображає Ваше
ставлення.
1. Чи свідомо Ви обрали свою спеціальність?
а) так
в) ні
с) частково
2. Чи вважаєте Ви, що володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням буде сприяти під час пошуку роботи й кар’єрному зростанню?
а) так
б) ні
в) частково
3. Яким має бути рівень володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням для проходження закордонних практик, стажування, навчання
за обміном?
а) В1-В2
б) А2
в) я не зацікавлений у проходженні закордонних практик тощо
4. Чи маєте Ви інтерес до вивчення дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» в університеті?
а) так
б) ні
в) частково
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5. Що Вас мотивує на вивчення іноземної мови в аграрному закладі вищої
освіти?
а) закордонні практики, стажування;
б) робота на міжнародних аграрних підприємствах;
в) позитивна оцінка за курс
6. Як Ви оцінюєте свій рівень володіння іноземної мовою на сьогодні?
а) В1-В2
в) А2
с) А1
7. Чи вважаєте Ви самостійну роботу важливою складовою вивчення
іноземної мови за професійним спрямуванням?
а) так
б) ні
в) частково
8. Скільки часу Ви плануєте витрачати на тиждень для самостійного
опрацювання навчального матеріалу з іноземної мови за професійним
спрямуванням?
а) від 1 до 2 годин
б) від 2 до 4 годин
в) до 7 годин
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Додаток Б
Анкета на визначення ставлення студентів до дисципліни
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
в системі професійної підготовки
Шановні студенти!
Просимо Вас відповісти на питання анкети. Вам потрібно прочитати
запитання та обрати той варіант відповіді, який найкраще відображає Ваше
ставлення.
1. Чи задоволені Ви вивченням навчальної дисципліни «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)» в університеті?
а) так
б) ні
в) частково
2. Чи сподобалися Вам форми організації і технології викладання
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»?
а) так
б) ні
в) частково
3. Які форми організації освітнього процесу Вам сподобалися
найбільше? (позначте кожну форму від 1 до 3 в залежності від своїх
уподобань: 1 – найбільше; 2 – сподобалось, але не дуже; 3 – найменше)
а) аудиторна робота
б) самостійна робота
в) дистанційна робота
4. Які методи навчання Вам сподобалися найбільше? (позначте кожну
форму від 1 до 3 в залежності від своїх уподобань: 1 – найбільше; 2 –
сподобалось, але не дуже; 3 – найменше)
а) метод «Мозаїка»
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б) метод «Сase study»
в) презентація
г) рольові ігри
5. Скільки часу на тиждень Ви витрачали на самостійне опрацювання
навчального матеріалу?
а) від 1 до 2 годин
б) від 2 до 4 годин
в) до 7 годин
6. Чи відповідають знання, здобуті на заняттях з дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямуванням)», Вашим цілям?
а) так, я планую проходити практики / стажування за кордоном,
працювати в міжнародних компаніях
б) ні, я не планую отримувати професійний досвід під час подорожей за
кордон із власної ініціативи.
7. Чи вважаєте Ви необхідним збільшення аудиторних годин для
вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням в університеті?
а) так
б) ні
8. Чи вважаєте Ви, що здобуті іншомовні знання, вміння і навички
будуть мати позитивний вплив на Ваш розвиток у професійній сфері?
а) так
б) ні
в) частково
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Додаток В
Тест для виявлення мотивації успіху й мотивації побоювання невдачі
(за А. Реаном)
Шановні студенти!
Просимо Вас відповісти на запитання тесту. Відповідаючи на наведені
нижче запитання, необхідно вибрати відповідь «так» чи «ні». Якщо у Вас
виникли сумніви, то згадайте, що «так» об’єднує як явне «так», так і
«скоріше так, ніж ні». Те ж саме стосується і відповіді «ні»: вона поєднує
явне «ні» і «скоріше ні, ніж так».
Відповідати на запитання слід швидко, не замислюючися надовго.
Відповідь, яка перша спала на думку, зазвичай, і є найбільш точною.
Дякуємо за Ваші щирі відповіді!
Текст питальника:
1. Розпочинаючи роботу, зазвичай, оптимістично сподіваюся на успіх.
2. У діяльності активний.
3. Схильний до прояву ініціативності.
4. Під час виконання відповідальних завдань намагаюся по змозі знайти
причини відмови від них.
5. Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або дуже
складні.
6. Якщо трапляються перешкоди, зазвичай, не відступаю, а шукаю
способи їх подолання.
7. Під час чергування успіхів і невдач схильний до переоцінювання своїх
успіхів.
8. Продуктивність діяльності здебільшого залежить від моєї власної
цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.
9. Під час виконання досить складних завдань в умовах обмеженого часу
результативність діяльності знижується.
10. Схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.
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11. Схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.
12. Якщо ризикую, то, найімовірніше, раціонально, а не відчайдушно.
13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній
зовнішній контроль.
14. Віддаю перевагу постановці середніх за складністю, або трішки
завищеним, але досяжним цілям, ніж нереально високим.
15. У разі невдачі під час виконання завдання, його привабливість,
зазвичай, знижується.
16. Під час чергування успіхів і невдач схильний до переоцінювання
своїх невдач.
17. Віддаю перевагу плануванню свого майбутнього лише на найближчу
перспективу.
18. Під час роботи в умовах обмеженого часу результативність діяльності
підвищується, навіть якщо завдання досить складне.
19. У разі невдачі під час виконання чого-небудь від поставленої мети,
зазвичай, не відмовляюся.
20. Якщо завдання обрав собі сам, то в разі невдачі його привабливість
ще більше зростає.
Ключ до питальника:
Відповідь “ТАК”: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Відповідь “НІ”: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17.
Обробка результатів і критерії оцінювання:
За кожний збіг відповіді з ключем випробуваному дається 1 бал.
Підраховується загальна кількість набраних балів.
Якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація на
невдачу (побоювання невдачі).
Якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація
на успіх (надія на успіх).
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Якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що
мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому слід мати на увазі, що
якщо кількість балів 8, 9 − наявна певна тенденція мотивації на невдачу, а якщо
кількість балів 12, 13 − наявна певна тенденція мотивації на успіх.
Висновки: мотивація на успіх належить до позитивної мотивації. За такої
мотивації людина, розпочинаючи справу, має на меті досягнення чогось
конструктивного та позитивного. В основі активності людини лежить надія на
успіх і потреба в досягненні успіху. Такі люди, зазвичай, упевнені в собі, у
своїх силах, відповідальні, ініціативні та активні. Їх відрізняє наполегливість у
досягненні мети й цілеспрямованість.
Мотивація на невдачу належить до негативної мотивації. При такому
типі мотивації активність людини пов’язана з потребою уникнути зриву, осуду,
покарання чи невдачі. Взагалі, в основі цієї мотивації лежить ідея уникнення й
ідея негативних очікувань. Розпочинаючи справу, людина вже заздалегідь
боїться можливої невдачі, думає про шляхи уникнення цієї гіпотетичної
невдачі, а не про способи досягнення успіху. Люди, мотивовані на невдачу,
зазвичай, відрізняються підвищеною тривожністю, низькою упевненістю у
своїх силах. Намагаються уникати відповідальних завдань, а за необхідності
вирішення найвідповідальніших завдань можуть впадати у стан, близький до
панічного. Принаймні, ситуативна тривожність у них у цих випадках стає
надзвичайно високою. Все це може поєднуватися з досить відповідальним
ставленням до справи.
Співвідношення результатів тесту зі 100-бальною шкалою
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Додаток Г
Анкета на визначення ролі професійно орієнтованої іноземної мови
в професійній діяльності фахівців-аграріїв
Шановні фахівці!
Просимо Вас відповісти на запитання анкети.
Місце роботи ______________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Прочитайте запитання та оберіть відповідь, яка найкраще відображає Вашу
думку з цього питання, або дайте відкриту відповідь:
1. Чи були Ви задоволені змістом навчальної дисципліни «Іноземна
мова (за професійним спрямуванням)» під час навчання в університеті?
а) так;
б) ні;
в) частково.
2. Які технології навчання використовували Ваші викладачі на
заняттях з іноземної мови?
а) традиційні;
б) інноваційні (кейс-технології, кооперативне навчання, проектне
навчання тощо).
Ваш варіант________________________________________________________
3. Будучи студентом чи проходили Ви виробничі практики в
німецькомовних країнах?
а) так;
б) ні.
4. Чи приділяли б Ви зараз більше часу вивченню іноземної мови, якщо
б були студентом?
а) так;
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б) ні.
5. Яким видам мовленнєвої діяльності Ви б хотіли приділяли більше
уваги, якщо б знову вивчали курс «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)»? (Ви можете обрати декілька варіантів)
а) говоріння;
б) читання;
в) письмо;
г) аудіювання.
6. Як часто Ви використовуєте іноземну мову під час виконання своїх
професійних обов’язків?
а) часто (фірма, в якій я працює, має тісні зв’язки з німецькомовними
компаніями);
б) іноді (читання іншомовних джерел, листування тощо);
в) ніколи.
7. За яких умов Вам доводиться використовувати іноземну мову?
а) телефонні розмови, спілкування за допомогою відеозв’язку;
б) листування, звернення до іншомовних джерел;
в) участь у конференціях, виставках або лекціях;
г) я не використовую іноземну мову.
8. Що саме Ви читаєте іноземною мовою?
а) ділові листи;
б) технічні інструкції;
в) наукові статті.
Ваш варіант________________________________________________________
9. Які труднощі Ви відчуваєте під час професійно орієнтованого
спілкування іноземною мовою? (Ви можете обрати декілька варіантів)
а) граматичні;
б) фонетичні;
в) лексичні;
г) етичні.
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10. Чи вважаєте Ви, що знання іноземної мови позитивно впливають
на Ваше кар’єрне зростання?
а) так;
б) ні;
в) частково.
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Додаток Д
Анкета для викладачів
Шановні колеги!
Просимо Вас відповісти на запитання анкети.
Посада____________________________________________________________
Спеціальності, на яких викладаєте ____________________________________
Прочитайте запитання і оберіть відповідь, що найкраще відображає
Вашу думку з цього питання, або дайте відкриту відповідь:
1. Який відсоток Ваших студентів аграрних спеціальностей має
високий рівень володіння іноземною мовою? (з досвіду роботу)
а) 10 %
б) 50 %
в) 90 %
2. Як Ви оцінюєте загальний стан сучасних підручників з іноземної
мови для навчання професійно орієнтованій мові сільськогосподарського
спрямуванням?
а) повністю задовольняє потреби;
б) частково задовольняє потреби;
в) не задовольняє потреби.
3. Чи вважаєте Ви кількість аудиторних годин на вивчення
дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» достатньою?
а) так;
б) ні.
4. На розвиток яких умінь спрямовані вправи підручника/посібника,
яким Ви користуєтесь? (Ви можете обрати декілька варіантів)
а) чітко виступати з підготовленими презентаціями щодо широкого кола
тем академічного й професійного спрямування;
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б) реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію
під час дискусій, професійних переговорів, лекцій, бесід, що пов’язані з
навчанням та професією;
в) читати й перекладати тексти фахового спрямування без словника;
г) письмово висловлювати свої думку на академічні й професійні теми.
5. Який вид мовленнєвої діяльності практикується більше на Ваших
заняттях? (Ви можете обрати декілька варіантів)
а) читання;
б) говоріння;
в) письмо;
г) аудіювання.
6. Чи використовуєте Ви на заняттях педагогічні технології? Які
саме?
а) так;
б) ні;
Я використовую такі технології ______________________________________
7. Чи вважаєте Ви кейс-технології ефективним для формування
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування?
а) так
б) ні
8. На якому етапі вивчення теми є доцільним використання кейстехнологій?
а) початковий;
б) середній;
в) завершальний.
Ваш варіант________________________________________________________
9. Чи вважаєте Ви, що технологія «Портфоліо» дає змогу
структурувати результати навчання та самостійно оцінити рівень
володіння іноземною мовою?
а) так;
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б) ні.
10. Чи допомагає технологія навчання у співпраці вирішити
проблему, коли в одній групі навчаються студенти з різним рівнем знань?
а) так;
б) ні.
11. Чи вважаєте Ви необхідним проводити контрольні зрізи після
кожної теми навчального курсу?
а) так;
б) ні.
12. Чи є, на Вашу думку, самостійна робота важливою складовою
формування готовності до іншомовного професійно орієнтованого
спілкування в аграрних закладах вищої освіти?
а) так;
б) ні.
13. Чи практикуєте Ви дистанційну форму навчання під час
викладання іноземної мови у Вашому аграрному закладів вищої освіти?
а) так, за певних умов (індивідуальна форма навчання студента, карантин
тощо);
б) ні;
в) так, постійно (це одна із рівнозначних форм навчання).
14. Які допоміжні засоби навчання Ви використовуєте на заняттях
з іноземної мови? (Ви можете обрати декілька варіантів)
а) комп’ютерні програми;
б) аудіоматеріали;
в) відеоматеріали.
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Додаток Е
Перелік усних тем для визначення рівня сформованості готовності
до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
за комунікативним компонентом
1. Аграрна освіта
2. Розвиток сільського господарства в Україні та світі
3. Типи ферм
4. Продукція ферм
5. Овочівництво
6. Садівництво
7. Польові роботи
8. Сільськогосподарська техніка та обладнання
9. Найбільші виробники сільськогосподарської техніки
10. Тваринництво
Допоміжна таблиця для інтерпретації результатів
монологічного й діалогічного спілкування
Кількість

Критерії і параметри оцінювання

балів
Відповідність висловлювання професійній ситуації
4

Висловлювання повною мірою відображає професійну ситуацію.

3

Висловлювання переважно відображає професійну ситуацію.

2

Висловлювання частково відображає професійну ситуацію.

1

Висловлювання мінімально відображає професійну ситуацію.
Лексико-граматична і стилістична правильність висловлювання

4

Граматичне

оформлення

висловлювання коректне;

реалізується

за

допомогою гнучкого використання повного спектру складних граматичних
структур.
Лексичне оформлення висловлювання коректне, адекватне професійній
ситуації спілкування.
Стилістичне оформлення висловлювання коректне.
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3

Граматичне

оформлення

висловлювання

здебільшого

коректне;

реалізується за допомогою використання широкого спектру складних
граматичних структур з деякою гнучкістю; трапляються випадкові, але не
систематичні помилки у вживанні граматичних структур, які не впливають
на розуміння.
Лексичне оформлення висловлювання переважно коректне, адекватне
професійній ситуації спілкування, спостерігаються деякі неточності у
вживанні лексики, які не впливають на розуміння.
Стилістичне оформлення висловлювання загалом коректне.
2

Граматичне оформлення висловлювання частково коректне; реалізується за
допомогою використання простих і складних граматичних структур з
обмеженою гнучкістю; часто трапляються помилки, які іноді можуть
впливати на розуміння.
Лексичне оформлення висловлювання недостатньо коректне, вживана
лексика не завжди адекватна професійній ситуації спілкування, але не
викликає труднощів для розуміння.
Стилістичне оформлення висловлювання частково коректне.

1

Граматичне

оформлення

висловлювання

переважно

некоректне;

реалізується за допомогою використання простих речень з дуже обмеженим
спектром складних граматичних структур з мінімальною гнучкістю;
трапляються численні помилки, які впливають на розуміння. Лексичне
оформлення висловлювання недостатньо коректне, уживана лексика не
адекватна професійній ситуації спілкування, що впливає на розуміння.
Стилістичне оформлення висловлювання мінімально коректне.
Вільність мовлення
4

Мовлення є вільним; у ньому іноді спостерігається одна нетривала
хезитація / повторення / самокорекція; реалізується за допомогою
використання повного спектру засобів міжфразових зв’язків з достатньою
гнучкістю.

3

Мовлення є переважно вільним; у ньому спостерігаються кілька (до двох)
нетривалих хезитацій / повторів / самокорекцій; реалізується за допомогою
використання широкого спектру засобів міжфразових зв’язків з деякою
гнучкістю.

2

Мовлення недостатньо вільне; у ньому спостерігаються три нетривалі і
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тривалі хезитації / повторення / самокорекції; реалізується шляхом
часткового використання спектру засобів міжфразових зв’язків з частковою
гнучкістю.
1

Мовлення є повільним; у ньому фіксуються чотири і більше тривалих
хезітацій / повторів / самокорекцій; реалізується за допомогою дуже
обмеженого використання спектру засобів міжфразових зв’язків з
мінімальною гнучкістю.
Фонетична правильність висловлювання

4

Вимова

нормативна,

зрозуміла;

інтонація

повністю

відповідає

комунікативним намірам.
3

Вимова в основному нормативна, переважно зрозуміла; інтонація загалом
відповідає комунікативним намірам.

2

Вимова подекуди не відповідає нормам, але в основному зрозуміла;
інтонація частково відповідає комунікативним намірам.

1

Вимова й інтонація не відповідають нормам, викликають значні труднощі
для розуміння слухача.

Високий рівень володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням відповідає 16-13 балам, достатній рівень – 12-9 балам,
задовільний рівень – 8-5 балам, низький – 4-0 балам.
Співвідношення балів у 100-бальній системі
16

15

14

13

100

96

92

90

12

11

10

9

89

82

81

74

8

7

6

5

73

65

64

60

4

3

2

1

59

50

40

35
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Додаток Ж
Контрольні завдання для визначення рівня сформованості
готовності до іншомовного професійно орієнтованого спілкування
за змістовно-операційним компонентом
Шановні студенти! Просимо виконати Вас завдання з цього комплексу:
1) завдання на розуміння прочитаного (30 балів); 2) завдання на розуміння
прослуханого (20 балів); 3) лексико-граматичні завдання (38 балів);
4) написання есе на запропоновану тему (12 балів). Максимальна кількість
балів за правильно виконані завдання складає 100 балів. Час виконання 90
хвилин.
1. Leseverstehen
Der Klimawandel und seine Folgen
Schon 1980 sagten Experten in der Studie Global 2000 voraus, dass die Temperaturen auf der Erde
steigen werden, weil die Menschen zu viel CO2 produzieren. Lange Zeit ignorierte die Politik
diese Entwicklung. Die Weltklimakonferenzen in Rio und Kyoto brachten kaum Ergebnisse. Seit
dem UN-Klimareporter im Januar 2007 ist aber klar: Die Menschen sind selbst schuld an der
Entwicklung. Und so sieht die Prognose jetzt aus: Die Temperaturen auf der Welt werden bis zum
Ende des Jahrhunderts zwischen zwei und sechs Grad steigen. Tropenstürme, wie z.B. Hurrikans,
werden in Zukunft nicht nur häufiger, sondern auch stärker sein. In Deutschland werden kalte
Winter seltener. Fakt ist: Deutschland ist wärmer und sonniger geworden. Und der Trend verstärkt.
Das wäre für die Ostseeregion kein Problem. Dort gibt es schon heute die meisten Sonnentage und
in Zukunft werden es noch mehr. Umso besser für die beliebte Ferienregion!
Für andere Teile Deutschlands und seine Nachbarländer sind die Klimaprognosen problematischer.
Zum Beispiel für die Alpen. Die Gletscher werden schmelzen. Unwetter und Lawinen sind die
Folgen. Wintersporttouristen werden wegen des Klimawandels nur noch in Skigebieten über 1000
m Schnee finden. Das ist das „Aus“ für viele Wintersportorte. Die Zahl der Arbeitsplätze im
Tourismus sinkt. Das ist allerdings ein ziemlich kleines Problem im Vergleich zu anderen Folgen
der globalen Erwärmung: Der Klimaforscher Eberhard Faust meint zum Beispiel, dass Wasser
auch in Deutschland knapp werden kann. Er sagt voraus, dass es im Jahr 2050 in Branderburg 40
% weniger Wasser geben wird als heute.
Je wärmer es wird, desto mehr Eis wird am Nordpol und am Südpol schmelzen. Und je mehr Eis
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schmilzt, desto höher steigt der Meeresspiegel. Viele Küstenregionen und tiefer liegende Städte
am Meer werden dann von Sturmfluten und Hochwasser bedroht. Dagegen wird es in Südeuropa
weniger Regen geben. Hitzewellen und Perioden der Trockenheit werden dort immer länger
dauern. In Südspanien ist das jetzt schon ein Problem wegen des Wasserverbrauchs der
Landwirtschaft. Ökonomen und einige Politiker behaupteten, dass Klimaschutz zu teuer wäre.
Heute ist sicher: Nichtstun wird teuer als Handeln. Denn der UN-Klimareporter macht klar: Wir
haben nur noch 13 Jahre Zeit, um den Trend umzukehren!
(Quelle: Studie d B1 Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Übungsbuch / Teilband 2, S. 11)
1. Warum werden die Temperaturen auf der Erde steigen?
a) weil Eis am Nordpol

b) weil es schon heute die

c) weil die Menschen zu

und am Südpol schmelzt

meisten Sonnentage gibt

viel CO2 produzieren

2. Wer ist schuld an dem Klimawandel?
a) die Politiker

b) die Wissenschaftler

c) die Menschen

3. In Deutschland werden kalte Winter öfter.
a) richtig

b) falsch

4. Der Klimawandel führt dazu, dass Wasser in Deutschland knapp werden kann.
a) richtig

b) falsch

5. Der Klimaforscher sagen, dass Handeln wird teuer als Nichtstun.
a) richtig

b) falsch

2. Hörverstehen
6. Was folgt im Kalender direkt auf die Karnevalszeit?
a) Adventszeit

b) Herbst

c) Fastenzeit

7. Die Narren nutzen den Karneval, um …
a) zur Ruhe zu kommen.

b) sich über Politik lustig

c) christliche Traditionen

zu machen.

zu feiern.

8. An Weiberfastnacht …
a) werden den Männern die Haare geschnitten.
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b) tanzen die wilden Weiber auf dem Marktplatz.
c) übernehmen die Frauen die Kontrolle über die Stadt.
9. Der Rosenmontag ist …
a) ein besonderer Tag für

b) der wichtigste Tag im

c) der Tag, an dem Rosen

verliebte Narren.

Karneval.

geworfen werden.

10. Wofür steht nach einer Theorie die blaue Farbe im Namen Veilchendienstag?
a) die kalten Temperaturen
b) die Trauer um das Ende des Karnevals
c) den Alkoholkonsum der Karnevalisten
(Quelle: https://deutsch.lingolia.com/de/hoerverstehen/b2/articles/die-fuenfte-jahreszeit-24052)

3. Sprachbausteine
11. ____ ist Landwirt.
a) wir

b) ich

c) er

d) ihr

b) das

c) die

d) dem

b) habt

c) hast

d) hat

b) liest

c) lest

d) lese

b) guten

c) gute

d) gutes

b) mir

c) meine

d) meiner

c) muss

d) müsst

c) dürft

d) darfen

c) aufsteht

d) steht auf

c) meine

d) ich

12. Er kauft ____ Wagen.
a) den

13. Sie _______ eine kleine Schwester.
a) bin
14. Was _________ du?
a) lesen

15. Wir haben einen _______ Laborant.
a) guter
16. Er sucht ___.
a) mich

17. Ich _________ heute arbeiten.
a) müssen

b) musst

18. __________ ich diese Vorlesung besuchen?
a) dürfen

b) darf

19. Der Agronom ________ immer früh ____ .
a) aufstehen

b) stehen auf

20. Er hilft _____ .
a) mir
21. Ich danke _____ .

b) mich

235
a) ihn

b) ihr

c) ihm

d) er

22. die Sonnenblumen
a) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
b) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
c) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
d) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
23. die Gemüse
a) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
b) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
c) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
d) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
24. Der Landwirt _____________ in diesem Dorf vor zwei Wochen.
a) lebte

b) lebt

c) leben

d) lebe

c) halfe

d) halftet

25. Ich ____________ diesem Mechaniker gern.
a) half

b) halfen

26. Der Technologe _____________ diese Pflanzen gestern.
a) bewässert

b) bewässerten

c) bewässerte

d) bewässere

27. Gestern ____________ diese Arbeiter spät nach Hause.
a) kommen

b) kam

c) kamen

d) kamt

c) war

d) sein

c) hatte

d) hatten

28. ________ diese Arbeiter gestern müde?
a) waren

b) wart

29. Der Landwirt ________ einen guten Lastauto.
a) hattet

b) haben

30. der Obstgarten
a) der Garten, in dem überwiegend Obstbäume wachsen;
b) das heizbare Gewächshaus, in dem Pflanzen unter bestimmten Bedingungen gehalten werden;
c) der einfache Bau aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien, Fahrzeuge u. a.;
d) der geschlossene Raum, in dem das Vieh gehalten wird;
31. der Stall
a) der Garten, in dem überwiegend Obstbäume wachsen;
b) das heizbare Gewächshaus, in dem Pflanzen unter bestimmten Bedingungen gehalten werden;
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c) der einfache Bau aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien, Fahrzeuge u. a.;
d) der geschlossene Raum, in dem das Vieh gehalten wird;
32. Woher _________ ihr _________ ?
a) sind gekommen

b) seid gekommen

c) seid kommen

d) haben
gekommen

33. Im Herbst ________ sie den guten Ertrag des Hafers _________ .
a) hat gesammelt

b) hat sammeln

c) ist gesammelt

d) habt gesammelt

34. Hast du mir den Setzling ___________?
a) gab

b) geben

c) gibt

d) gegeben

35. Der Landwirt _________ heute früh ______ .
a) ist aufstehen

b) hat

c) ist aufgestanden

aufgestanden

d) haben
aufgestehen

36. das Treibhaus
a) heizbares Gewächshaus, in dem Pflanzen gezüchtet werden;
b) Pflanze mit großen, dunkelgrünen, glatten Früchten mit hellroten, süß schmeckendem, sehr
wasserhaltigen Fruchtfleisch und braunschwarzen Kernen;
c) in der Geschmacksrichtung von Zucker oder Honig liegend und meist angenehm schmeckend;
nicht sauer;
d) im Wachstum voll entwickelt und für die Ernte, zum Pflücken geeignet;
37. die Wassermelone
a) heizbares Gewächshaus, in dem Pflanzen gezüchtet werden;
b) Pflanze mit großen, dunkelgrünen, glatten Früchten mit hellroten, süß schmeckendem, sehr
wasserhaltigen Fruchtfleisch und braunschwarzen Kernen;
c) in der Geschmacksrichtung von Zucker oder Honig liegend und meist angenehm schmeckend;
nicht sauer;
d) im Wachstum voll entwickelt und für die Ernte, zum Pflücken geeignet;
38. _______ du noch lange diese Blumen großziehen?
a) werdest

b) wirst

c) werde

d) wirdst

39. Die Blumen unseres Bekannten sind ________ als die Blumen seiner Tochter.
a) am schönsten

b) schön

c) schönsten

d) schöner

40. der Apfel
a) rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende Frucht mit Kerngehäuse;
b) rote, fleischig aromatische Frucht;
c) Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt;
d) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
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Garten, einer Anlage;
41. das Beet
a) rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende Frucht mit Kerngehäuse;
b) rote, fleischig aromatische Frucht;
c) Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt;
d) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
Garten, einer Anlage;
42. Die ________ Plantage hat ihm nicht gefallen.
a) gemietete

b) mietete

c) mieten

d) gemitet

43. bremsen
a) eine Richtung nehmen;
b) in Form von Saatgut in die Erde bringen;
c) die Geschwindigkeit von etwas (bis zum Stillstand) verlangsamen;
d) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt.
44. die Kombine
a) landwirtschaftliche Maschine, die verschiedene Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt;
b) großes, bauchiges, an beiden Enden meist schmaler werdendes oder spitz zulaufendes
Wasserfahrzeug;
c) speziell zum Ziehen von angehängten Lasten, besonders von landwirtschaftlichen Maschinen,
Geräten, dienendes Kraftfahrzeug;
d) von außen zugänglicher Bereich, meist im Heck des Pkws, in dem größeres Gepäck verstaut
werden kann;
45. Wenn der Landwirt müde _________ , ________ er heute nicht ____________.
a) wäre, würde

b) wäre, arbeiten

arbeiten

c) wäre, haben

d) ist, würde

gearbeitet

arbeiten

46. die Kuh
a) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
b) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
c) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen
Behausungen, auf Feldern und in Wäldern lebt;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
47. das Heu
a) Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßig Zusammenziehung und Dehnung antreibt und
in Gang hält;
b) kurzbeiniges Säugetier mit gedrungenem Körper, länglichem Kopf, rüsselartig verlängerter
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Schnauze, rosafarbener bis schwarzer, mit Borsten bedeckter Haut und meist geringeltem
Schwanz.
c) getrocknetes Gras, das als Viehfutter verwendet wird;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
48. die Viehzucht
a) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
b) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
c) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
d) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;

4. Schriftlicher Ausdruck
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Додаток Ж.1.
Контрольні завдання
Шановні студенти! Просимо виконати Вас завдання з цього комплексу: 1)
завдання на розуміння прочитаного (30 балів); 2) завдання на розуміння
прослуханого (20 балів); 3) лексико-граматичні завдання (38 балів);
4) написання есе на запропоновану тему (12 балів). Максимальна кількість
балів за правильно виконані завдання складає 100 балів. Час виконання 90
хвилин.
1. Leseverstehen
Nüsse: Harte Schale, gesunder Kern
Die meisten Nussarten, die wir heute kennen, stammen ursprünglich aus Asien und kamen
über Indien in den Vorderen Orient. Griechen und Römer brachten sie nach Europa, wo sie die
mittelalterliche Küche bereicherten. Heute werden Nüsse fast überall angepflanzt.
In Deutschland werden Nüsse vor allem zur Weihnachtszeit gegessen. Doch sollte man sie
wegen ihrer ausgezeichneten ernährungsphysiologischen Eigenschaften auch das ganze Jahr über
zu sich nehmen und zwar am besten unverarbeitet, denn beim Kochen und Backen werden
Vitamine zerstört. Zwar essen die Deutschen im Durchschnitt jährlich 3,7 Kilogramm Nüsse, doch
kennen die wenigsten ihren hohen gesundheitlichen Nutzen. Das war einmal anders. Neben
Wurzeln, Beeren und Pilzen gehörten Nüsse in vielen Weltregionen über Jahrhunderte zur
Grundnahrung des Menschen.
Ernährungsexperten bescheinigen den Nüssen enorme Qualitäten. Nüsse enthalten zwar
viele Kalorien, doch sind sie gerade wegen ihrer wertvollen Fette und Öle nicht hoch genug
einzuschätzen. Denn nicht nur, wie viel Fett man zu sich nimmt ist für die gesunde Ernährung
entscheidend, sondern vor allem auch welche Fette man isst. Rund 80 Gramm Fett sollte man
täglich verzehren. Darunter sollten so wenig gesättigte, also tierische, Fette wie mцglich sein.
Einfach ungesättigte Fettsäuren hingegen, die in Nüssen und in anderer pflanzlicher Kost reichlich
vorhanden sind, sollten den größten Teil der Fettzufuhr ausmachen. Denn die ungesättigten
Fettsäuren senken den Cholesterinspiegel und beugen so Krankheiten vor. Eine kalifornische
Studie ergab, dass der regelmäßige Verzehr von Walnüssen die Cholesterinwerte in zwei Monaten
um bis zu 16 Prozent senken kann. Außerdem dienen Walnüsse als Stärkungsmittel z. B. nach einer
Krankheit und sind für Personen, die an Nervenentzündungen und Rheuma leiden,
empfehlenswert. Auch für Kinder im Wachstumsalter ist die Walnuss hervorragend geeignet, denn
sie reguliert die Drüsentätigkeit.
Nüsse enthalten auch viele B-Vitamine, die in größeren Mengen sonst nur in Fleisch und
tierischen Produkten vorkommen. Und sie liefern ebenso hochwertiges Eiweiß wie Fleisch. So
haben drei brasilianische Paranüsse dank ihrer Öle und Proteine denselben Nährwert wie ein Steak.
Wer allerdings mehr als drei Nüsse isst, nimmt mehr Kalorien zu sich, als er braucht. Doch
wer fühlt sich nach drei Nüssen satt? Daher sind Nüsse zwar nicht so gut für die Figur, aber auf
jeden Fall sind sie gut fürs Denken. Studien zeigten, dass das in Nüssen enthaltene Cholin eine
positive Wirkung auf die Gedächtnisleistung hat, weil Cholin ein Stoff ist, der auch in den
Gehirnzellen produziert wird. Doch sind Nüsse nicht nur Gehirnnahrung, vielmehr beeinflussen
sie auch den Fettstoffwechsel positiv, denn ihre Inhaltsstoffe wirken emulgatorisch. D. h. sie
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sorgen dafür, dass Nahrungsfette im Körper flüssig bleiben und sich nicht in Organen oder
Blutgefäßen ablagern. Dies verhindert die Verfettung der Leber und senkt die Blutfettwerte.
Leider ist auch der Verzehr von Nüssen nicht völlig unproblematisch, denn Schalenfrüchte
werden leicht von Schimmelpilzen befallen. Dadurch können sich hochgiftige Stoffe bilden, die
Aflatoxine, die zu schweren Gesundheitsschäden führen können. In der Europäischen Union
gelten daher seit Januar 1999 Grenzwerte für Aflatoxine, die nicht überschritten werden dürfen.
Prinzipiell können alle Nüsse von Schimmelpilzen befallen sein, das größte Risiko besteht aber
bei Pistazien. Der Kern jeder einzelnen Pistazie ist in eine äußere Schutzschicht verpackt, die sich
aprikosenfarben färbt, wenn die Pistazie reif ist. Dann springt auch die darunter liegende Schale
auf, was die Nuss zwar einfach zu essen, aber auch anfällig für Schimmelpilze macht, weil der
Kern nicht mehr geschützt ist.
Deshalb sollte man immer daran denken, dass Nüsse keine sterilen Konserven sind. Zwar
werden die Nüsse regelmäßig kontrolliert, bevor sie in den Handel gelangen, doch was natürlich
ist, ist auch verderblich. Schmecken Nüsse seltsam, sollte man sie daher nicht mehr verzehren.
Den Genuss an der Nuss sollte man sich aber deshalb nicht verderben lassen.
(Quelle: Test DaF Deutsch als Fremdsprache Modellsatz 02)
1. Was wird im Text empfohlen?
a) Nüsse für das Weihnachtsgebäck zu verwenden.
b) Nüsse möglichst roh zu essen.
c) Nüsse wegen der Vitamine vor allem im Winter zu essen.
2. Welche Wirkung haben Walnüsse?
a) Sie erhöhen die Cholesterinwerte binnen weniger Monate.
b) Sie fördern die geistige Entwicklung besonders im Kindesalter.
c) Sie helfen, die körperlichen Kräfte wiederherzustellen.
3. Wie beeinflussen Nüsse die Gehirntätigkeit?
a) Die Gehirnzellen produzieren mehr Cholin.
b) Die Gehirnzellen regenerieren sich schneller.
c) Man kann sich Informationen besser merken.
4. Welchen Nachteil haben Nüsse?
a) Ihre Nährstoffe sind nicht lange haltbar.
b) In Nüssen können sich Schadstoffe bilden.
c) Manche Nüsse sind giftig.
5. Welche Nüsse sollte man nicht essen?
a) Nüsse, deren Geschmack ungewöhnlich ist.
b) Nüsse, deren Qualität nur selten kontrolliert wird.
c) Nüsse, die konserviert worden sind.
2. Hörverstehen
6. Der Karneval im Rheinland beginnt jedes Jahr …
a) am 01.11. um 01:11 Uhr.

b) am 11.01. um 11:01Uhr.

7. Wann wird in der Regel der neue Karnevalsprinz gewählt?

c) am 11.11. um 11:11 Uhr.
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a) auf dem Karnevalsball

b) während der

c) auf den

Büttenreden

Karnevalssitzungen

b) feiern die Narren

c) spielen die Höhner in

zusammen in den Kneipen.

Düsseldorf.

8. Am Donnerstag …
a) finden die Umzüge statt.

9. Wofür steht heutzutage die Bezeichnung Kamelle?
a) Süßwaren und andere

b) Karamellbonbons

c) bunte Rosen

Geschenke
10. Wann kehrt im Rheinland wieder Normalität ein? Nachdem …
a) die Karnevalisten

b) die Menschen ihre

c) die Narren den Karneval

„Helau“ und „Alaaf“ rufen.

Kostüme ausziehen.

symbolisch beenden.

3. Sprachbausteine
11. Er hat ein Hemd ____ Vaters getragen.
a) des

b) dem

c) der

d) die

b) ihr

c) du

d) er

c) meine

d) meiner

12. ____ ist lebenslustig.
a) wir

13. Sie schenkt ____ Bruder tolle Hemden.
a) meinem

b) meinen

14. der Tierarzt
a) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
b) Landwirt, der selbständig Landwirtschaft, Ackerbau und Viehhaltung betreibt, einen
landwirtschaftlichen Betrieb führt, leitet, verwaltet.
c) jemand, der fährt, ein Fahrzeug führt;
d) jemand, der auf die Behandlung von kranken Tieren, auf die Bekämpfung von Tierseuchen,
auch auf die Untersuchung und Überwachung bei der Herstellung, Lagerung von Fleisch und
anderen Produkten spezialisiert ist;
15. der Beruf
a) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
b) Arbeit, Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient;
c) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende
Lebensgemeinschaft;
d) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
16. Wir besuchen ____.
a) dich

b) dir

c) dein

d) deiner

242
17. Unser Landwirt ____________ Deutsch lernen.
a) sollen

b) sollt

c) sollst

d) soll

b) dich

c) deine

d) dir

c) dürft

d) sollen

18. Ich schreibe ______ .
a) du

19. __________ er diesen Artikel lesen?
a) darf

b) dürfen

20. die Landwirtschaft
a) die Gesamtheit der Wissenschaften umfassende Anstalt für wissenschaftliche Ausbildung und
Forschung.
b) oft nebenberuflich, ohne Teilnahme an Hochschulveranstaltungen absolviertes Studium, bei
dem die Lernenden sich die erforderlichen fachlichen oder methodischen Kenntnisse mithilfe von
Studienbriefen und audiovisuellen Medien aneignen
c) planmäßiges Betreiben von Ackerbau und Viehhaltung zum Erzeugen von tierischen und
pflanzlichen Produkten
d) Gebiet, auf dem sich jemand ausbildet, ausgebildet, spezialisiert hat, auf dem jemand speziell
arbeitet
21. Sie sitzt am ________ Fenster.
a) ersten

b) erster

c) erstes

d) erstem

22. Der Tierarzt __________ mit seinem Hund sehr oft ______ .
a) ausgehen

b) geht aus

c) gehen aus

d) gehst aus

23. die Sonnenblumen
a) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
b) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
c) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
d) im Erdboden vorhandene Anreicherungen meist mineralischer Rohstoffe, die abgebaut werden;
24. die Viehzucht
a) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
b) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
c) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
d) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
25. Vor fünf Jahren ________________ der Landwirt dieses Land.
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a) bearbeite

b) bearbeiten

c) bearbeitet

d) bearbeitete

26. Vorgestern ____________ der Agronom mir ein bisschen Mais.
a) gibt

b) gaben

c) gabt

d) gab

c) lagen

d) lagst

c) war

d) warst

27. Der Quark ______________ auf dem Tisch.
a) lag

b) liegte

28. Sie ________ vorgestern im Schweinestall.
a) sein

b) ist

29. Am Samstag ________ unsere Mitarbeiter ein schönes Fest.
a) hatten

b) hatte

c) hattest

d) habt

30. der Schuppen
a) der Stall für Pferde;
b) der Trog für Futter der Schweine;
c) der geschlossene Raum, in dem das Vieh gehalten wird;
d) der einfache Bau aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien, Fahrzeuge u. a.;
31. der Futtertrog
a) der Trog für Futter der Schweine;
b) das heizbare Gewächshaus, in dem Pflanzen unter bestimmten Bedingungen gehalten werden;
c) der einfache Bau aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien, Fahrzeuge u. a.;
d) der geschlossene Raum, in dem das Vieh gehalten wird;
32. Was hast du in der Schweiz ___________?
a) gegossen

b) gegassen

c) gegessen

d) essen

33. Der Agronom _______ diese Boden nicht _________ .
a) hat gedüngt

b) hast gedüngt

c) ist gedüngt

d) sind gedüngt

34. _______ ihr in das Treibhaus nicht ___________ ?
a) seid gegangen

b) habt gegangen

c) ist gegangen

d) haben
gegangen

35. die Gurke
a) Pflanze mit großen, dunkelgrünen, glatten Früchten mit hellroten, süß schmeckendem, sehr
wasserhaltigen Fruchtfleisch und braunschwarzen Kernen;
b) als Gemüsepflanze angebaute Pflanze mit Fiederblättern, gelben, sternförmigen Blüten und
runden, orange/roten, fleischigen Früchten;
c) flächiger, meist durch Chrolorophyl grün gefärbter Teil höherer Pflanzen, bei jeder Pflanzenart
verschieden gebildet ist und der Assimilation, Atmung und Wasserverdunstung dient;
d) als Gemüse- und Salatpflanze angebautes, dicht am Boden entlangwachsendes Gewächs mit
großen, rauen Blättern und fleischigen, länglichen, grünen oder grüngelblichen Früchten.
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36. die Tomate
a) Pflanze mit großen, dunkelgrünen, glatten Früchten mit hellroten, süß schmeckendem, sehr
wasserhaltigen Fruchtfleisch und braunschwarzen Kernen;
b) als Gemüsepflanze angebaute Pflanze mit Fiederblättern, gelben, sternförmigen Blüten und
runden, orange/roten, fleischigen Früchten;
c) flächiger, meist durch Chrolorophyl grün gefärbter Teil höherer Pflanzen, bei jeder Pflanzenart
verschieden gebildet ist und der Assimilation, Atmung und Wasserverdunstung dient;
d) als Gemüse- und Salatpflanze angebautes, dicht am Boden entlangwachsendes Gewächs mit
großen, rauen Blättern und fleischigen, länglichen, grünen oder grüngelblichen Früchten.
37. Die Aprikose war ___________ in ihrem Leben.
a) süßes

b) süßer

c) süß

d) am süßten

38. Ich _________ die Johannisbeere in diesem Jahr nicht düngen.
a) wird

d) werde

c) werden

d) werdet

39. Der Weizenertrag dieses Landwirtes ist _________ als der Ertrag seines Bruders.
a) groß

b) großer

c) am größten

d) größer

40. Diese Gartenlaube ist _____________ in diesem Kaufhaus.
a) schön

b) schöner

c) schönest

d) am schönsten

41. Das ist der ____________ Baum in ihrem Garten.
a) höchste

b) höher

c) am höchsten

d) höchster

42. Meine Freundin sammelte die Beeren für den leckeren Kuchen. Am Mittag ____ sie leckere
Speisen ____________ .
a) ist gekocht

b) hat gekocht

c) war gekocht

d) hatte gekocht

43. die Himbeere
a) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
Garten, einer Anlage;
b) Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt;
c) rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende Frucht mit Kerngehäuse;
d) (zu den Rosengewächsen gehörende) als stachliger Strauch wachsende Pflanze mit hellgrünen,
gefiederten Blättern, kleinen, weißen Blüten und roten, aus vielen kleinen Früchtchen
zusammengesetzten, essbaren Beeren;
44. säen
a) eine Richtung nehmen;
b) in Form von Saatgut in die Erde bringen;
c) die Geschwindigkeit von etwas (bis zum Stillstand) verlangsamen;
d) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt.
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45. Die Zitrone wurde vom Kind nicht gegessen.
a) werden

b) werdet

gegessen

gegessen

c)wurdet gegessen

d) wurde gegessen

46. Die Gemüse, ________ wir heute kaufte, sind lecker.
a) die

b) der

c) den

d) dem

47. Wenn er nicht Tierarzt __________ , _________ er keine Stellung in dieser Farm.
a) wären, hätten

b) wäre, hättest

c) wären, hätte

d) wäre, hätte

48. die Maus
a) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
b) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
c) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen
Behausungen, auf Feldern und in Wäldern lebt;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;

4. Schriftlicher Ausdruck
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Додаток Ж .2.
Тести до лексико-граматичних блоків
Лексико-граматичний блок № 1
1. Ihr _____ Mechaniker.
a) sind

b) seid

c) bist

2. Er hat ein Hemd ____ Vaters getragen.
a) der

b) dem

c) des

b) ihres

c) ihre

3. Sie liebt ____ Kinder.
a) ihr
4. der Fahrer
a) jemand, der fährt, ein

b) ärgerlich, zornig,

c) Arbeit, Tätigkeit, mit der

Fahrzeug führt;

wütend;

jemand sein Geld verdient;

5. Du ______ mutig.
a) bin

b) bist

c) ist

b) dem

c) die

b) meiner

c) meine

6. Ich gebe ____ Mutter zwei Karten.
a) der
7. Ich besuche gern _____ Tante.
a) meinen
8. der Tierarzt
a) jemand, der auf die Behandlung von kranken Tieren, auf die Bekämpfung von Tierseuchen,
auch auf die Untersuchung und Überwachung bei der Herstellung, Lagerung von Fleisch und
anderen Produkten spezialisiert ist;
b) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende
Lebensgemeinschaft;
c) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
9. _____ Landwirt ist neu.
a) unserer

b) unsere

c) unser

10. Er schenkt ____ Ehefrau schöne Blumen.
a) seine

b) seinen

c) seiner

b) einer

c) ein

b) hast

c) habt

11. Er kauft ____ Wagen.
a) einen
12. Ihr ______ ein schönes Haus.
a) habe
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13. gutherzig
a) von weicher Gemütsart und anderen gegenüber wohlwollend, freundlich und hilfsbereit;
b) ärgerlich, zornig, wütend;
c) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
14. böse
a) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
b) von weicher Gemütsart und anderen gegenüber wohlwollend, freundlich und hilfsbereit;
c) ärgerlich, zornig, wütend;
15. ____ seid Tierärzte.
a) ihr

b) ich

c) Sie

b) habe

c) habt

16. Ich _______ einen Bruder.
a) hast
17. der Agronom
a) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
b) jemand, der auf die Behandlung von kranken Tieren, auf die Bekämpfung von Tierseuchen,
auch auf die Untersuchung und Überwachung bei der Herstellung, Lagerung von Fleisch und
anderen Produkten spezialisiert ist;
c) Landwirt, der selbständig Landwirtschaft, Ackerbau und Viehhaltung betreibt, einen
landwirtschaftlichen Betrieb führt, leitet, verwaltet.
18. die Mutter
a) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
b) Frau, die ein oder mehrere Kinder geboren hat und versorgt, erzieht;
c) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende
Lebensgemeinschaft;
19. _____ Landwirte sind sehr klug.
a) unseres

b) unsere

c) unser

20. die Familie
a) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
b) Frau, die ein oder mehrere Kinder geboren hat und versorgt, erzieht;
c) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende
Lebensgemeinschaft;
21. _____ Mechaniker ist klug.
a) dieser

b) dieses

c) diese

22. Ich habe die Stimme ____ Landwirtes nicht gekannt.
a) dem

b) der

c) des
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23. der Beruf
a) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
b) Arbeit, Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient;
c) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
24. der Fachmann
a) jemand, der auf die Behandlung von kranken Tieren, auf die Bekämpfung von Tierseuchen,
auch auf die Untersuchung und Überwachung bei der Herstellung, Lagerung von Fleisch und
anderen Produkten spezialisiert ist;
b) Arbeit, Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient;
c) jemand, der auf einem bestimmten Gebiet die entsprechenden Fachkenntnisse hat;
25. der Bruder
a) Person männlichen Geschlechts im Verwandtschaftsverhältnis;
b) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende
Lebensgemeinschaft;
c) von weicher Gemütsart und anderen gegenüber wohlwollend, freundlich und hilfsbereit;

Лексико-граматичний блок № 2
1. Wir danken unserem __________ Landwirt für Geschenke.
a) neuen

b) neuer

c) neu

d) neues

2. Gestern haben wir nur den Anfang seiner _________ Vorlesung gehört.
a) langen

b) langer

c) langes

d) lange

b) neues

c) neuer

d) neu

b) tolles

c) tollen

d) toller

b) dir

c) du

d) dein

b) ihr

c) euer

d) dir

b) 154

c) 451

d) 144

b) 198

c) 891

d) 981

3. das ________ Seminar
a) neue
4. das _________ Wochenende
a) tolle
5. Wir besuchen ____ .
a) dich

6. Diese Arbeiter besuchen ____ .
a) euch
7. einhundertfünfundvierzig
a) 145
8. einhundertneunundachtzig
a) 189

9. neunzehnhundertneunundneunzig
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a) 1999

b) 1901

c) 1991

d) 199

c) müss

d) musst

c) soll

d) sollten

c) können

d) könnt

c) dürft

d) darfst

c) wollt

d) willst

10. Ich _________ heute arbeiten.
a) muss

b) müssen

11. Ihr __________ dieses Buch lesen.
a) sollt

b) sollen

12. ____________ du Tennis spielen?
a) kannst

b) kann

13. Der Älteste ___________ diese Fotos nicht nehmen.
a) darf

b) dürfen

14. Die Studenten ________ Vorlesungen besuchen.
a) wollen

b) will

15. Der Student ____________ diesen Professor kennen lernen.
a) möchte

b) möchten

c) möchtest

d) möchtet

16. Zeitraum von einem Jahr während eines Studiums
a) das Studienjahr

b) das Fach

c) das Studium

d) der Hörsaal

17. größerer Raum (mit ansteigenden Sitzreihen) in einer Hochschule, in dem Vorlesungen
gehalten werden
a) das Studienjahr

b) das Fach

c) das Studium

d) der Hörsaal

18. Es gibt verschiedene Studienformen in der Universität – der Vorkurs, das Direktstudium,
das Fernstudium, die Fortbildung.
a) ja

b) nein

19. Wie viele Semester hat jedes Studienjahr?
a) zwei

b) drei

c) ein

d) das hängt von
der Situation ab

20. Was für Institute funktionieren in der Universität?
a) Institut der Wirtschaft und Institut der Biotechnologie und Gesundheit der Tiere
b) Institut der Wirtschaft
c) Institut der Biotechnologie und Gesundheit der Tiere und Ingenieur-Technologische Fakultät
d) Fakultät der Agronomie, Ingenieur-Technologische Fakultät, Fakultät der Wasserwirtschaft und
Ökologie
21. Wer steht an der Spitze der Universität?
a) der Rektor

b) der Prorektor

c) der Dekan

d) die Lehrerin

22. Zweimal im Jahre legen die Studenten die Vorprüfungen und Prüfungen ab.
a) ja

b) nein
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23. Wer bildet den Senat?
a) alle Dekane und

b) alle Prorektoren

Professoren

c) Dozenten,

d) Lehrerinnen

Lektoren und
Assistenten

24. Das Studium an der Universität wird mit einer Jahresarbeit abgeschlossen.
a) ja

b) nein

25. Wie lange dauert das Direktstudium für Bachelor?
a) 4 Jahre

b) 2 Jahre

c) 3 Jahre

d) 1.5 Jahre

Лексико-граматичний блок № 3
1. anbauen
a) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
b) die Konsumgüterindustrie;
c) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
d) auf Feldern anpflanzen – Gemüse, Getreide;
2. Auf welchem Platz ist Deutschland in der Produktion der landwirtschaftliche Güter in der
Europäischen Union?
a) zweite;

b) erste;

c) dritte.

3. ___________ auf diesem Platz ___________ !
a) Stehen bleib

b) Bleib stehen

c) Steh bleiben

d) Stehst bleiben

4. Sie geben ______ Zeitungen.
a) uns

b) unser

c) wir

d) unseren

5. die Viehzucht
a) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
b) die Konsumgüterindustrie;
c) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
d) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
6. Die gesunde Lebensmittel sind in Deutschland ….
a) teuer;

b) billig

7. Er trinkt Tee mit dem ________ kleinen Kuchen.
a) zweite

b) zwei

c) zweiten

d) vier

8. das Eisen
a) silberweißes, in feuchter Luft rostendes Schwermetall (chemisches Element; Zeichen: Fe);
b) auf Feldern anpflanzen – Gemüse, Getreide;
c) im Erdboden vorhandene Anreicherungen meist mineralischer Rohstoffe, die abgebaut
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werden;
d) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
9. Ich wünsche _____ viel Glück.
a) mir

b) meine

c) mich

d) meiner

10. das Obst
a) im Erdboden vorhandene Anreicherungen meist mineralischer Rohstoffe, die abgebaut werden;
b) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
c) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
d) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
11. Wann _________ der Professor _____ ?
a) gehst weg

b) geht weg

c) weggeht

d) gehen weg

12. die Gemüse
a) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
b) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
c) im Erdboden vorhandene Anreicherungen meist mineralischer Rohstoffe, die abgebaut werden;
d) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
13. Was ist mit den urbaren Flächen in Deutschland passiert?
a) Die urbaren Flächen wurden gewachsen.

b) Die urbaren Flächen wurden reduziert.

14. _____________ der Laborant mich wieder ins Theater ____ ?
a) ladt ein

b) lädt ein

c) lädst ein

d) einladen

15. Exportiert Deutschland die Agrargüter?
a) ja

b) nein.

16. Man ____________ die Vorlesungen nicht schwänzen.
a) soll

b) musst

c) sollt

d) sollen

17. liefern
a) die Konsumgüterindustrie;
b) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
c) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
d) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
18. das Erzeugnis
a) planmäßige Aufzucht von Vieh unter dem wirtschaftlichen Aspekt;
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b) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
c) die Konsumgüterindustrie;
d) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
19. Die Eltern sitzen bequem auf dem Sessel und __________ wieder ___________ .
a) sehen fern

b) sieht fern

c) siehst fern

d) fernsehen

20. die Bodenschätze
a) etwas, was erzeugt wird, erzeugt worden ist; Produkt.
b) im Erdboden vorhandene Anreicherungen meist mineralischer Rohstoffe, die abgebaut werden;
c) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
d) auf Feldern anpflanzen – Gemüse, Getreide;
21. Ich wünsche _____ viel Glück.
a) sie

b) ihre

c) ihr

22. die Sonnenblumen
a) bestellte oder gekaufte Waren dem Empfänger bzw. der Empfängerin bringen, zustellen;
b) Pflanzen, deren verschiedene Teile in rohen oder gekochten Zustand gegessen werden;
c) essbare, meist saftige Früchte bestimmter Bäume und Sträucher;
d) sehr hoch wachsende Pflanze mit rauen Blättern an einem dicken Stängel und einer großen,
scheibenförmigen Blüte, bei der Samenstand von einem Kranz relativ kleiner, leuchtend gelber
Blütenblätter gesäumt ist;
23. Darf ich _____ helfen?
a) Sie

b) Ihnen

c) Ihre

24. Der Agronom ________ immer früh ____ .
a) steht auf

b) aufstehen

c) aufsteht

d) stehen auf

25. Die größte Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft ist ….
a) Angestellte;

b) Familienangehörige;

c) Saisonarbeitskräfte.

Лексико-граматичний блок № 4
1. Was bewirkte in Deutschland die agrarische Revolution?
a) die große Zahl der Tiere;

b)

die

Erfindung

des

c) das gute Wetter.

Mineraldüngers;
2. Welche Dünger saßen die Landwirte im Mittelalter ein?
a) mineralische;

b)

organische

und

c) nur organische.

mineralische;
3. Die Zahl der Bauern machte zirka ….. Prozent der Bevölkerung um 1900 aus.
a) 50 %;

b) 87 %;

c) 60 %.
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4. Was war das Hauptziel in der Entwicklung der Landwirtschaft nach 1945 in Ost und
West?
a) die neuen Sorten des

b) die

c) viel Geld zu verdienen.

Weizens zu erfinden;

Nahrungsmittelknappheit
zu überwinden;

5. Wie viele Betriebe gibt’s heute in Deutschland ab einer Größe von zwei Hektar Fläche?
a) zirca 500.000;

b) zirca 400.000;

c) zirca 100.000.

6. der einfache Bau aus Holz zum Unterstellen von Geräten, Materialien, Fahrzeuge u. a.
a) der Schuppen

b) das Treibhaus

c) der Stall

d) der Pferdestall

7. der geschlossene Raum, in dem das Vieh gehalten wird
a) der Schuppen

b) das Treibhaus

c) der Stall

d)der Pferdestall

8. das heizbare Gewächshaus, in dem Pflanzen unter bestimmten Bedingungen gehalten
werden
a) der Schuppen

b) das Treibhaus

c) der Stall

d) der Pferdestall

a) der

b) der

c) der Stall

d) der Pferdestall

Schweinestall

Milchbauerhof

9. der Stall für Schweine

10. Die Farmer einer Viehfarm bauen hauptsächlich Pflanzen an.
a) nein

b) ja

11. Auf einer Milchfarm gibt es keine Kühe und Kälbern.
a) nein

b) ja

12. Der Bauernhof ist ein kleinstrukturierter landwirtschaftlicher, oft land- und
forstwirtschaftlicher Betrieb.
a) ja

b) nein

13. Auf einer Mixed Farm wird nur Obst, Gemüse oder Getreide angebaut.
a) nein

b) ja

14. Der Landwirt macht alle Aufgaben auf der Farm selbst.
a) nein

b) ja

15. Die Arbeiter helfen beim Füttern der Tiere oder Ausmisten der Ställe auf der Mixed
Farm.
a) ja

b) nein

16. Er will _______ für seine Milchfarm kaufen.
a) nichts

b) jeder

c) niemand

d) jeden

c) hatte

d) warst

17. Vor drei Tagen ________ der Agronom krank.
a) war

b) waren
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18. Der Landwirt ________ einen guten Lastauto.
a) hatte

b) hatten

c) hattest

d) war

19. ________ du gestern ein Gespräch mit dem Mechaniker?
a) hattest

b) hatte

c) war

d) warst

c) ist

d) sind

c) nichts

d) jeder

20. Sie ________ vorgestern im Schweinestall.
a) waren

b) wart

21. Er sagte, dass er _____ den Mais bewässerte.
a) nie

b) etwas

22. _______ erzählte mir, dass der Tierarzt dieses Pferd kuriert.
a) niemand

b) nie

c) nicht

d) nichts

c) niemand

d) nicht

23. ______ Menschen arbeiten auf der Milchfarm.
a) viele

b) jeder

24. Dieser Arbeiter ist auf der Geflügelfarm. _____ hilft ihm.
a) niemand

b) nie

c) nicht

d) nichts

25. Sie isst ______ die Weintrauben, weil sie sie nicht mag.
a) nie

b) niemand

c) nicht

d) nichts

Лексико-граматичний блок № 5
1. Was ist das Gemüse?
a) die einjährige Pflanze;

b) die zweijährige Pflanze;

c) die einjährige oder
zweijährige Pflanze.

2. Wo kultiviert man Gemüse?
a) nur im Treibhaus;

b) auf dem Feld, im Garten

c) im Garten.

und Gewächshaus;
3. In früheren Zeiten wurden Gemüse-Pflanzen aus hygienischen Gründen stets … verkocht.
a) als Rohkost;

b) als Brei.

4. Wann werden die typischen Winter-Gemüse geerntet?
a) im Sommer;

b) im Frühling;

c) im Winter.

5. Welche Gesundheitsprobleme kann man dank der Gemüse lösen?
a) der Durchfall;

b) die Verstopfung.

6. Welche Gemüse muss man für das bessere Assimilation mit Fett oder Öl essen?
a) Kartoffel;

b) Karotte;

c) Tomaten.

7. Wo kann man die Gemüse verwendet?
a) im Bau;

b) in der Medizin;

c) in der Industrie.
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8. Was soll man kühl lagern?
a) Blumenkohl, Broccoli, Erbsen, Karotten,

b) Gurken, Kartoffeln, Kürbis, Paprika,

Kohl;

Tomaten, Zucchini und Zwiebeln.

9. Warum muss man blanchieren?
a) um die Bakterien zu töten;

b) um Aroma, Nährwert und Vitamine zu
erhalten.

10. Welche Gemüse kann man nicht einfrieren?
a) wasserhaltige;

b) rote;

c) grüne.

11. ________ Agronom hat auf seiner Farm viel zu tun.
a) jeder

b) viele

c) wenige

d) einige

12. Das ist Idee ___________________________
a) des jungen

b) der junge

c) des jungen

d) der jungen

Agronomen

Agronom

Agronoms

Agronom

13. Warten Sie auf die Samen _____________________ ?
a) unseres

b) unser Landwirt

Landwirtes

c) unserem

d) unseres

Landwirt

Landwirt

14. Ich habe diese Pflanzen leider nicht _____________ ..
a) bewässert

b) bewässern

c) gebewässert

15. Hast du den Stiel ________?
a) genommen

b) nehmen

c) genehmen

d) nahm

c) half

d) gehelfen

c) brachte

d) gebringen

16. Der Landwirt hat uns sehr viel __________ .
a) geholfen

b) helfen

17. Sie hat eine den großen Korb ____________ .
a) gebracht

b) bringen

18. Der Agronom _______ diese Boden nicht _________ .
a) hat gedüngt

b) ist gedüngt

c) sind gedüngt

d) haben gedüngt

c) haben gefüttert

d) bist gefüttert

19. Der Landwirt ________ die Kuh _________ .
a) hat gefüttert

b) ist gefüttert

20. Er _________ spät zum Tierarzt ___________ .
a) ist gekommen

b) sind gekommen

c) hat gekommen

d) haben
gekommen

21. Der Landwirt _________ heute früh __________ .
a) ist aufgestanden

b) ist aufstehen

c) ist aufstand

22. Die Apfelbäume ________ vom Agronom gerade ___________ .
a) sind beschnitten

b) hat beschnitten

d) hat aufstanden
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c) ist beschnitten

d) habt

beschnitten

23. _________ du die Gurken schon ____________ ?
a) hast

b) haben

c) hast

d) bist

unterbunden

unterbinden

unterbinden

unterbinden

24. Warum ________ die Studenten bei ihrem Betreuer nicht ____________ ?
a) sind geblieben

b) ist geblieben

c) haben

d) hat geblieben

geblieben
25. Unsere Nachbarn _________ den Mais nicht ___________ .
a) haben gedüngt

b) hat gedüngt

c) ist gedüngt

d) sind gedüngt

Лексико-граматичний блок № 6
1. Was spielt die entscheidende Rolle bei der Planung des Obstgartens?
a) die Gesamtfläche;

b) das Geld;

c)

der

Wunsch

des

Landwirts.
2. Was sollte die ausgewählte Freifläche bieten, damit die Früchte während der Reifezeit gut
gedeihen können?
a) die Düngung;

b) optimale

c) die Liebe des Landwirts.

Lichtbedingungen;
3. Wählen Sie den Winterapfel –
a) der gelbgrüne Klarapfel;

b) der feste Boskoop;

c) die lieblingste Sorte des
Landwirts.

4. Wann beginnt die Pflege des Bodens bei der Kultivierung eines Obstgartens?
a) im Frühjahr;

b) im Winter;

c) im Herbst.

5. Was spielt eine bedeutende Rolle für den Ertrag der Obstpflanzen?
a) das regelmäßige

b) die Bodenfeuchte;

Unkrautjäten;

c) das regelmäßige
Mulchen.

6. Was bietet der gezielte Rückschnitt?
a) viele Nachteile;
b) der Erhalt der Leistungsfähigkeit und Verlängerung der Lebenszeit der Pflanze;
c) die gute Laune dem Landwirt.
7. Was ist der wichtigste Schädling?
a) Vögel;

b) Blattläuse;

c) Marienkäfer.

8. der Apfel
a) rote, fleischig aromatische Frucht;
b) rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende Frucht mit Kerngehäuse;
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c) Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt;
d) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
Garten, einer Anlage;
9. die Erdbeere
a) rote, fleischig aromatische Frucht;
b) rundliche, fest-fleischige, aromatisch schmeckende Frucht mit Kerngehäuse;
c) Pflanze, die größere, ins Auge fallende Blüten hervorbringt;
d) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
Garten, einer Anlage;
10. der Geschmack
a) als stachliger Strauch wachsende Pflanze mit hellgrünen, gefiederten Blättern, kleinen, weißen
Blüten und roten, aus vielen kleinen Früchtchen zusammengesetzten, essbaren Beeren;
b) das kleine, abgegrenzte, bepflanzte oder zur Bepflanzung vorgesehene Stück Land in einem
Garten, einer Anlage;
c) Garten, in dem überwiegend Obstbäume wachsen.
d) subjektives Werturteil über das, was für jemand schön oder angenehm ist, was jemand gefällt,
wofür jemand eine Vorteil hat;
11. Frau Kononenko arbeitete bei uns als Tierärztin. Früher _________ sie fünf Jahre in der
Agraruniversität _____________ .
a) hatte studiert

b) hatten studiert

c) war studiert

d) ist studiert

12. Herr Bauer bewirtschaftete den Boden in unserem Dorf. Früher ________ er als
Agronom ___________ .
a) hatte gearbeitet

b) war gearbeitet

c) habe gearbeitet

d) wird arbeiten

13. Unser Bekannter pflanzte auf dem Beet diese grellen Blumen. Vor zwei Tagen ______
mein Bruder diese Blumen auch __________ .
a) hatte gepflanzt

b) wird pflanzen

c) wird gepflanzt

d) war gepflanzt

14. Der Landwirt stand gestern sehr früh auf. Vorgestern _________ er noch früher
_____________ .
a) war

b) wird aufstehen

c) ist aufgestanden

aufgestanden

d) waren
aufgestanden

15. Meine Freundin sammelte die Beeren für den leckeren Kuchen. Am Mittag ____ sie
leckere Speisen ____________ .
a) hatte gekocht

b) haben gekocht

c) hat gekocht

d) ist gekocht

16. Ich __________ am Wochenende spazieren gehen.
a) werde

b) wird

c) wirst

d) werden
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17. Deine Tante _________ deine Blumen nicht pflegen.
a) werde

b) wird

c) wirst

d) werden

18. Der Onkel __________ im Sommer Fischfang treiben.
a) werde

b) wird

c) wirst

d) werden

c) wirst

d) werden

c) wirst

d) werden

19. Wir _________ die Erbsen nicht begießen.
a) werde

b) wird

20. Du _________ nicht graben.
a) werde

b) wird

21. Die Blumen unseres Bekannten sind ________ als die Blumen seiner Tochter.
a) schöner

b) am schönsten

c) schön

d) die schönste

22. Der Weizenertrag dieses Landwirtes ist _________ als der Ertrag seines Bruders.
a) größer

b) am größten

c) groß

d) die größte

23. Dieser Obstgarten ist ____________ in unserem Dorf.
a) am größten

b) größer

c) groß

d) die größte

24. Diese Gartenlaube ist _____________ in diesem Kaufhaus.
a) am schönsten

b) schöner

c) die schönste

d) schön

25. Die ____________ Erdbeere ist in unserem Korb.
a) süßesten

b) am süßesten

c) süß

d) süßer

Лексико-граматичний блок № 7
1. Die Kuchen, ______ unsere Tante gebacken hatte, waren mit der Sauerkirsche.
a) die

b) der

c) das

d) den

2. Der Obstgarten, ______ sich in unserem Dorf befindet, ist sehr alt.
a) die

b) der

c) das

d) den

3. Der Agronom, ______ auf dieser Farm arbeitet, studierte in unserer Universität.
a) die

b) der

c) das

d) den

4. Diese Böden, _______ wir im Herbst gedüngt haben, sind sehr fruchtbar.
a) die

b) der

c) das

d) den

5. Die Futtertröge, _____ wir uns gekauft haben, gefielen unserem Landwirt überhaupt
nicht.
a) die

b) der

c) das

d) den

6. Wir wollte die ___________ Landwirte nicht stören.
a) sprechen

b) gesprochen

c) sprach

d) sprechenden

7. Die ____________ Leute fühlten sich unbequem in der landwirtschaftlichen Ausstellung.
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a) kommend

b) kommenden

c) kommender

d) gekommen

8. Dieser _____________ Student fährt oft ins Ausland.
a) fragende

b) fragenden

c) gefragte

d) gefragter

9. Die _____________ Bücher kann man bei diesem Tierarzt nehmen.
a) empfehlenden

b) empfehlender

c) empfohlen

d) empfehlen

10. Wir haben die ___________ Fahrer plötzlich gefunden.
a) gesuchte

b) gesuchten

c) suchende

d) suchenden

11. Die ____________ Plantage hat ihm nicht gefallen.
a) gemietete

b) mietende

c) mieten

d) gemieteten

12. Der ____________ Dünger kam zu uns 20 Tage später.
a) bestellende

b) bestellte

c) bestellen

d) bestellten

13. Die ____________ Früchte haben den Empfänger nicht erreicht.
a) abgeschickte

b) abschicken

c) abgeschickter

d) abgeschickten

14. Der ___________ Traktor befindet sich im Hof.
a) kaufende

b) gekauften

c) gekaufter

d) gekaufte

15. Das ____________ Geld hat der Traktorfahrer heute ganz verbraucht.
a) gesparte

b) gesparten

c) sparend

d) sparende

16. bremsen
a) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt.
b) durch geringe Geschwindigkeit gekennzeichnet, mit wenig Geschwindigkeit, ohne
Schnelligkeit; relativ lange Zeit in Anspruch nehmend;
c) von außen zugänglicher Bereich, meist im Heck des Pkws, in dem größeres Gepäck verstaut
werden kann;
d) die Geschwindigkeit von etwas (bis zum Stillstand) verlangsamen;
17. der Scheinwerfer
a) von außen zugänglicher Bereich, meist im Heck des Pkws, in dem größeres Gepäck verstaut
werden kann;
b) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt;
c) landwirtschaftliche Maschine, die verschiedene Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt;
d) die reifen Feld- und Gartenfrüchte durch Pflücken, Mähen usw. einbringen;
18. das Schiff
a) die Geschwindigkeit von etwas (bis zum Stillstand) verlangsamen;
b) eine Richtung nehmen;
c) speziell zum Ziehen von angehängten Lasten, besonders von landwirtschaftlichen Maschinen,
Geräten, dienendes Kraftfahrzeug;
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d) großes, bauchiges, an beiden Enden meist schmaler werdendes oder spitz zulaufendes
Wasserfahrzeug;
19. der Traktor
a) speziell zum Ziehen von angehängten Lasten, besonders von landwirtschaftlichen Maschinen,
Geräten, dienendes Kraftfahrzeug;
b) landwirtschaftliche Maschine, die verschiedene Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt;
c) von außen zugänglicher Bereich, meist im Heck des Pkws, in dem größeres Gepäck verstaut
werden kann;
d) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt.
20. der Kofferraum
a) Lampe, die ein stark gebündeltes helles Licht abgibt.
b) durch geringe Geschwindigkeit gekennzeichnet, mit wenig Geschwindigkeit, ohne
Schnelligkeit; relativ lange Zeit in Anspruch nehmend;
c) von außen zugänglicher Bereich, meist im Heck des Pkws, in dem größeres Gepäck verstaut
werden kann;
d) die Geschwindigkeit von etwas (bis zum Stillstand) verlangsamen;
21. säen
a) in Form von Saatgut in die Erde bringen;
b) eine Richtung nehmen;
c) großes, bauchiges, an beiden Enden meist schmaler werdendes oder spitz zulaufendes
Wasserfahrzeug;
d) landwirtschaftliche Maschine, die verschiedene Arbeitsgänge gleichzeitig ausführt;
22. Was hat die Landwirtschaft revolutioniert?
a) moderne Maschinen, Pflanzenschutz und Mineraldünger;
b) die technische Revolution;
c) die guten Landwirte.
23. Was prägt seit vielen Jahren den landwirtschaftlichen Alltag?
a)

die

alte

landwirtschaftliche

b)

keine

modernen

Maschinen;

c)

Informatik

Elektronik.

Technik;
24. Was machen Stallroboter?
a) sie halten Ställe rund um

b)

sie

analysieren

die Uhr sauber;

Inhaltstoffe der Milch;

die

25. Was bezeichnet die Digitalisierung in der Tierhaltung?
a) die große Menge der

Tiere;

c) sie sind Agenten.

und
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b)

die

optimale

gesundheitliche Kontrolle

von Tieren;
c)

die

Düngemitteln.

Dosierung

von

Лексико-граматичний блок № 8
1. Wenn der Landwirt müde _________ , ________ er heute nicht ____________.
a) wäre, würde

b) wäre, arbeiten

arbeiten

c) wäre, haben

d) ist, würde

gearbeitet

arbeiten

2. Wenn er nicht Tierarzt __________ , _________ er keine Stellung in dieser Farm.
a) wäre, hätte

b) wäre, hättest

c) wären, hätte

d) wären, hätten

3. die Kuh
a) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
b) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
c) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen
Behausungen, auf Feldern und in Wäldern lebt;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
4. das Heu
a) Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßig Zusammenziehung und Dehnung antreibt und
in Gang hält;
b) kurzbeiniges Säugetier mit gedrungenem Körper, länglichem Kopf, rüsselartig verlängerter
Schnauze, rosafarbener bis schwarzer, mit Borsten bedeckter Haut und meist geringeltem
Schwanz.
c) getrocknetes Gras, das als Viehfutter verwendet wird;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
5. das Herz
a) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
b) kurzbeiniges Säugetier mit gedrungenem Körper, länglichem Kopf, rüsselartig verlängerter
Schnauze, rosafarbener bis schwarzer, mit Borsten bedeckter Haut und meist geringeltem
Schwanz.
c) getrocknetes Gras, das als Viehfutter verwendet wird;
d) Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßig Zusammenziehung und Dehnung antreibt und
in Gang hält;
6. die Maus
a) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
b) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
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c) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen
Behausungen, auf Feldern und in Wäldern lebt;
d) geschlossener Raum, Gebäude, in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird;
7. der Wolf
a) in Wäldern und Steppen der nördlichen Halbkugel vorkommendes einem Schäferhund
ähnliches, häufig in Rudeln lebendes Raubtier;
b) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen Behausungen,
auf Feldern und in Wäldern lebt;
c) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
d) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
8. der Bär
a) in Wäldern und Steppen der nördlichen Halbkugel vorkommendes einem Schäferhund
ähnliches, häufig in Rudeln lebendes Raubtier;
b) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen Behausungen,
auf Feldern und in Wäldern lebt;
c) weibliches Hausrind, gibt die Milch;
d) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurzem Schwanz;
9. Seit wann ist das Hausschwein zur Fleischerzeugung gehalten?
a) seit 9000 Jahren;

b) seit 10 Jahren;

c) Die Menschen essen das
Schweinefleisch nicht.

10. Wie heißt das weibliche Schwein?
a) Eber;

b) Sau;

c) Ferkel.

11. Wie heißt das männliche Schwein?
a) Eber;

b) Sau;

c) Ferkel.

b) Sau;

c) Ferkel.

12. Wie nennt man Jungtiere?
a) Eber;

13. Wie wird das Schwein in der Umgangssprache bezeichnet?
a) sauber und klug;

b) faul und böse;

c) dumm und dreckig.

14. Zu den landwirtschaftlichen Nutztieren gehören Rinder, Schweine, Kaninchen,
Nutzfische und Geflügel.
a) ja

b) nein

15. Hausgeflügel versorgt den Menschen mit Fleisch und Milch.
a) ja

b) nein

16. Der Viertel aller Landwirte in Deutschland hält Rinder, um Milch, Fleisch oder beides zu
erzeugen.
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a) ja

b) nein

17. Rinder sind die wichtigsten Nutztiere der deutschen Landwirtschaft.
a) ja

b) nein

18. Der Stall bietet frei zugängliche Futterplätze, Tränken und Liegeboxen.
a) ja

b) nein

19. Mindestens dreimal am Tag werden die Kühe gemolken.
a) ja

b) nein

20. Mastschweine werden meist in Gruppen von zehn bis 45 Tieren in abgeteilten Buchten
gehalten.
a) ja

b) nein

21. Im Alter von etwa zehn Monaten ist das Schlachtgewicht erreicht.
a) ja

b) nein

22. Die Biene ist das kleinste Haustier der Welt.
a) ja

b) nein

23. Mit Honig und Bienenwachs liefert die Biene wertvolle Naturstoffe.
a) ja

b) nein

24. das Schaf
a) mittelgroßes Säugetier mit dickem, wolligem Fell und beim männlichen Tier oft großen,
gewundenen Hörnern, das als Wolle, Fleisch, auch Milch lieferndes Nutztier gehalten wird;
b) großes Raubtier mit dickem Pelz, gedrungenem Körper und kurtem Schwanz;
c) Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßig Zusammenziehung und Dehnung antreibt und
in Gang hält;
d) in Wäldern und Steppen der nördlichen Halbkugel vorkommendes einem Schäferhund
ähnliches, häufig in Rudeln lebendes Raubtier;
25. das Schwein
a) kurzbeiniges Säugetier mit gedrungenem Körper, länglichem Kopf, rüsselartig verlängerter
Schnauze, rosafarbener bis schwarzer, mit Borsten bedeckter Haut und meist geringeltem
Schwanz.
b) getrocknetes Gras, das als Viehfutter verwendet wird;
c) kleines graues Nagetier mit spitzer Schnauze, das als Schädling in menschlichen
Behausungen, auf Feldern und in Wäldern lebt;
d) weibliches Hausrind, gibt die Milch.
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Додаток Ж.3.
Тести до лексико-граматичних блоків
(на матеріалів англійської мови)
Лексико-граматичний блок № 1
1. Ukraine is a country in … Europe.
a) Eastern

b) Western

c) Northern

d) Southern

c) Dweller

d) Citizen

c) Lead

d) Nickel

2. … of Ukraine is about 38 million.
a) Inhabitant

b) Population

3. … is yellow precious metal.
a) Brass

b) Gold

4. There are significant … of oil and gas in Ukraine.
a) resources

b) deposits

c) ores

d) minerals

b) metal

c) coal

d) reserves

b) industrial

c) agricultural

d) sovereign

c) subtropical

d) humid

c) village

d) border

c) mountain

d) valley

c) inhabitants

d) villagers

c) of

d) at

c) at

d) in

c) at

d) by

c) at

d) on

5. Ukraine is rich in iron …
a) ore
6. Dnipro is … city.
a) rural

7. Ukraine has a mostly … climate.
a) tropical

b) temperate

8. The territory of a nation or state is a …
a) city

b) country

9. The land and scenery of a rural area is …
a) countryside

b) village

10. People who live in the city are its …
a) tourists

b) citizens

11. My university is situated … Yefremov Street.
a) on

b) in

12. I am working … the computer now.
a) on

b) with

13. He often talks … the phone with friends.
a) on

b) in

14. Her books are … the desk.
a) in

b) by
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15. Kyiv is … the north of the country.
a) on

b) in

c) at

d) from

c) at

d) of

c) is

d) will be

c) will

d) is

c) were

d) is

16. They were … the theater yesterday.
a) in

b) on

17. Many years ago Ukraine … not rich.
a) were

b) was

18. This city … bigger in the future.
a) will be

b) was

19. Kyiv … the capital city of Ukraine.
a) was

b) are

20. There … significant reserves of oil and gas deposits in Ukraine now.
a) is

b) are

c) was

d) will be

c) Was … be

d) Will … is

c) am

d) was

c) Was

d) Will be

c) Will be

d) Was

c) Was

d) Will be

21. … you … in village next week?
a) Will … be

b) Is … be

22. I … a city dweller now.
a) is

b) are

23. … river and mountain beautiful here?
a) Are

b) Is

24. … urban population numerous in the past?
a) Were

b) Is

25. … townsfolk rich here?
a) Are

b) Is

Лексико-граматичний блок № 2
1. Аnimal skin treated in order to preserve it, and used to make shoes, bags, clothes,
equipment, etc. It is ________.
a) fur

b) leather

c) skin

d) down

2. ________ is designed for the protection of tender or out-of-season plants against excessive
cold or heat.
a) flowerbed

b) hothouse

c) lane

d) garden

3. ______ is a dairy product. It is pressed and drained to varying amounts for different styles
of cheese.
a) whey

b) curd cheese

c) cottage

d) baked yogurt

4. ________ includes land that is not suitable for any agricultural use.
a) arable land

b) soil

c) non-arable land

d) area
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5. A simple roofed structure used as a storage space or workshop.
a) barn

b) pigsty

c) stall

d) shed

6. A powerful motor vehicle with large rear wheels, used chiefly on farms for hauling
equipment and trailers.
a) tractor

b) motor vehicle

c) lawn mower

d) track

7. ________ is a place where farmers grow and harvest plants as food for humans or fodder
for livestock.
a) dairy farm

b) crop farm

c) orchard

d) livestock farm

8. ________ is a strong open vehicle with two or four wheels, typically used for carrying loads
and pulled by a horse.
a) track

b) cart

c) lorry

d) tractor

9. Birds, that are bred for their eggs and meat. It is ________.
a) fowl

b) poultry

c) turkeys

d) chicks

10. _______ is solid waste from animals, that is spread on the land in order to make plants
grow well.
a) chemicals

b) manure

c) wastes

d) droppings

c) Why

d) How

c) Where

d) Why

11. ____________ should they go to this lecture?
a) Who

b) Which

12. ________did they go? They went to the field.
a) Whose

b) When

13. Agronomists have finished sowing their fields _____ just 2 days.
a) in

b) at

c) on

d) into

c) at

d) in

c) in

d) on

14. This farm husbandry was built ______ 2000.
a) on

b) –

15. What are you doing ____ Easter?
a) for

b) at

16. I am having the English on-line lesson ____ Thursday morning.
a) at

b) in

c) for

d) on

17. He was very tired as he didn’t sleep ____ night.
a) on

b) at

c) in

d) into

18. I usually get up ____ 7 o’clock on Monday, but this week I fell ill and got up only
____noon.
a) at/on

b) at/at

c) in/at

d) on/into

c) Whose

d) Which

19. ____ birthday is in four days?
a) Who

b) When
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20. ______ milk gives each cow in winter months?
a) How many

b) When

c) How much

d) Whom

c) in/to

d) on/at

21. _____ Saturday I can go to bed ___ midnight.
a) in/on

b) on/on

22. Is there a holiday in your country ____ 6, January?
a) at

b) in

c) to

d) on

23. ______ do you have parties? — Once a month.
a) How often

b) How many

c) How much

d) Why

24. ______she’ll come to the Dan’s birthday party? – My brother.
a) Why

b) Whose

c) Where

d) With whom

25. We are going to meet ___ half past three.
a) on
b) to the
c) in
d) at

Лексико-граматичний блок № 3
1. The cultivars of a ______________ of the amaranth family, having a white root, is
cultivated for the sugar.
a) beet

b) melon

c) sweet pepper

d) sugar beet

2. A plant that develops, typically, from the _________ and grows downward into the soil,
anchoring the plant and absorbing moisture.
a) root

b) runner

c) stalk

d) twig

3. Fruit and vegetables were _________ because they lay in the sun for a long time.
a) spoiled

b) sweet

c) tart

d) ripe

c) apple

d) cucumber

4. Which fruit is called Chinese gooseberry?
a) Kiwi

b) squash

5. ___________ - a small protuberance on a plant, containing an undeveloped leaves.
a) bud

b) leaf

c) branch

d) stem

6. The _________ of the trees broke and fell in a gust of the strong wind.
a) branches

b) buds

c) bushes

d) runners

7. ___________ a trademark or company or brand name on certain goods.
a) label

b) check

c) list

d) ticket

8. A long, green-skinned fruit with watery flesh, usually eaten in salad.
a) cucumber

b) squash

c) maize

d) leek
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9. A cabbage of a variety that bears a large flower head of small creamy-white flower buds.
a) cauliflower

b) cabbage

c) white radish

d) parsley

10. A starchy plant tuber that is one of the most important food crops, cooked and eaten as a
vegetable.
a) potato

b) onion

c) maize

d) haricot

11. A building in which the temperature is kept at a fixed level above the ambient
temperature.
a) hothouse

b) tool shed

c) nursery hand

d) roof

12. A large rounded orange-yellow fruit with a thick rind, edible flesh, and many seeds.
a) pumpkin

b) watermelon

c) carrot

d) apple

13. An aromatic herb of the parsley family, with fine blue-green leaves and yellow flowers.
a) dill

b) parsley

c) leek

d) bean

14. The dark-purple skinned plant used as a table vegetable.
a) eggplant

b) plum

c) figs

d) haricot

15. A pungent-tasting edible root, especially a variety that is small, spherical and red.
a) radish

b) tomato

c) garlic

d) haricot

c) had be

d) was have

c) will be have

d) have

c) did have

d) had to

c) didn’t have

d) haven't

16. I didn’t want to lie you, but I________ to.
a) had

b) have

17. You _________ whatever you want.
a) will have

b) has

18. These people _________ a lot in common.
a) have

b) has

19. I _________ no time for this.
a) have

b) has

20. Mary is such a spendthrift. Mary has ______ dresses.
a) a lot of

b) little

c) few

d) one

c) few

d) a few

21. It started raining ________ after midnight.
a) a little

b) little

22. Do you know that in deserts they get _______ rain in the seasons? That is why very few
plants grow there.
a) little

b) a little

c) few

d) a few

23. Don’t spend too _________ time watching these stupid reality shows!
a) much

b) many

c) few

d) little

24. This village is very small. There are only ______ houses.
a) a few

b) few

c) a little

d) little
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25. The museum was very crowded. There were too ________ people.
a) many

b) most

c) much

d) a lot of

Лексико-граматичний блок № 4
1. There….a pen on the desk.
a) are

b) is

c) some

d) -

2. There….a lot of different kinds of fruit in the garden.
a) is

b) will be

c) were

d) are

3. There…..a lot of students at the university tomorrow.
a) were

b) are

c) will

d) will be

4. ….. there many people at the concert yesterday?
a) Was

b) Were

c) Are

d) Will be

c) some

d) much

5. There are….students in the classroom.
a) any

b) a

6. Will there….a supermarket near here next year?
a) is

b) be

c) are

d) was

7. How many pear trees…..there in the fruit garden?
a) was

b) are

c) is

d) will

c) could

d) would

c) couldn’t

d) shouldn’t

b) can

c) may

d) should

b) may

c) must

d) would

b) must

c) would

d) might

8. He….follow the rules.
a) can

b) must

9. When I was young, I… swim very well.
a) can’t

b) mustn’t

10. Cranberry… be eaten with sugar.
a) must
11. You….take my book.
a) might
12. It…rain soon.
a) can

13. There … much bread left. I need to go and buy some.
a) is

b) isn’t

c) are

d) aren’t

b) can

c) would

d) may

c) variety

d) range

14. I…run really fast.
a) could

15. He grows a wide….of fruits in his own estate.
a) diversity

b) selection

16. If you don’t have much… for full-sized tress, you can plant dwarf forms of apples, pears
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and other fruits.
a) place

b) space

c) soil

d) field

17. A fruit in the rose family. It can be white, yellow, green and red.
a) apple

b) pear

c) orange

d) apricot

18. A juicy soft fruit resembling a small peach of an orange-yellow colour.
a) plum

b) apricot

c) peach

d) apple

19. A long curved fruit that grows in clusters and has soft pulpy flesh and yellow skin when
ripe.
a) grapefruit

b) banana

c) pear

d) grape

20. A small yellow oval citrus fruit with thick skin and fragrant acidic juice.
a) orange

b) strawberries

c) lemon

d) pear

21. There are….similarities between apricots and peaches.
a) few

b) much

c) many

d) little

c) feeds

d) plants

22. The fruit….in autumn.
a) grows

b) matures

23. A berry typically green, purple or black, growing in clusters on a grapewine, eaten as a
fruit and used in making wine.
a) strawberry

b) gooseberry

c) cucumber

d) grape

24. Strawberries are the…popular soft fruit for growing at home.
a) least

b) last

c) most

d) less

c) gathered

d) fertilized

25. Pears are …..before they are fully ripe.
a) planted

b) sprinkled

Лексико-граматичний блок № 5
1. They ... the best shovels in this store now.
a) chose

b) are choosing

c) choosing

d) choose

c) Are … using

d) Do … use

2. … he … a rake in the garden now?
a) Does … use

b) Is … using

3. We … a new sprayer for our plants when he walked into the store.
a) are buying

b) were buying

c) buy

d) bought

4. Who … the lawn mower from 2 to 3 o'clock yesterday?
a) change

b) changed

c) changing

d) was changing

5. Where … you … on the watering machine at 5 o'clock tomorrow?
a) will / work

b) are / working

c) will / be
working

d) do / work
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6. The director weeding equipment from 1 to 2 o'clock yesterday.
a) ordered

b) order

c) was ordering

d) ordering

7. When … she … the blades? – From 2 to 3 o'clock yesterday.
a) did / check

b) was / checking

c) did / checked

d) was / checked

8. It’s July now. … they … a peg when picking plums?
a) Do … use

b) Are … using

c) Did … use

d) Will … use

c) are sawing

d) are sprinkling

9. They … in the garden with a rake now.
a) are watering

b) are working

10. They … these secateurs at a good price every summer.
a) are offering

b) offer

c) offered

d) offers

11. They … the tomatoes tomorrow at two o'clock.
a) will fertilize

b) fertilize

c) will be

d) will fertilizing

fertilizing
12. They … the whole day looking for such a nut.
a) were spending

b) spent

c) spended

d) spending

c) using

d) use

c) buying

d) are buying

c) was buying /

d) bought / was

met

meeting

c) did / repaired

d) were / repaired

c) nails

d) are nailing

c) is buying

d) are buying

c) selling

d) are selling

13. His father … agricultural equipment now.
a) uses

b) is using

14. Her colleagues a new scraper now.
a) buy

b) is buying

15. When he … screws, he … an old friend.
a) was buying /

b) bought / met

was meeting
16. When … they … the tooth? – Yesterday.
a) did / repair

b) were / repairing

17. We … a box for grass now.
a) nail

b) nailing

18. Someone … garden tools in a store now.
a) buy

b) buys

19. These people … digging equipment now.
a) sell

b) are sell

20. They … a saw while he … screws of different sizes.
a) bought / bought

b) bought / was

c) were buying /

d) were buying /

buying

bought

was buying

21. This worker … the metal structures for 30 minutes.
a) inspected

b) was inspected

c) was inspecting

d) inspecting
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22. They … this plot from 5 to 6 o'clock tomorrow.
a) will dig

b) will be digging

c) are digging

d) dig

23. He … currants in a bucket in the west side of the garden.
a) picking

b) is picking

c) picks

d) pick

c) digged

d) was digging

c) offered

d) offers

24. He … branches of apple trees, when I came.
a) was sawing

b) saw

25. They … field equipment at the moment.
a) are offering

b) offer

Лексико-граматичний блок № 6
1. I ______ in London this year.
a) have been

b) has been

c) was

d) were

c) saw

d) was seeing

c) has been ritten

d) wrote

c) did come

d) was come

c) did been

d) does be

c) translated

d) translate

c) does

d) did

c) speak

d) speaks

2. We _______ this film before.
a) have seen

b) has seen

3. I ________ a new book this month.
a) have written

b) has written

4. _____ your mother already _______ ?
a) has come

b) have come

5. ______ Jane _____ at the theatre this week?
a) has been

b) have been

6. I ______ the text before the bell.
a) had translated

b) has translated

7. She _______ her lesson by the evening.
a) had done

b) has done

8. We _______ to him before the meeting.
a) had spoken

b) has spoken

9. Her son _______ the home task by nine o’clock.
a) hadn’t done

b) hasn`t done

c) did

d) was doing

c) am doing

d) does

c) does cook

d) cooks

10. I ______ it by that time.
a) will have done

b) has done

11. Mother _______ dinner when we come home.
a) will have

b) cook

cooked
12. We ________ a new house by the end of the year.
a) will have built

b) had built

c) has built

d) build

273
13. They _______ by the evening.
a) won`t have

b) has arrived

c) arrive

d) arrived

arrived
14. He _______ this book by the end of the month.
a) will have read

b) read

c) has read

d) reads

c) had written

d) write

15. He ________ a letter tomorrow.
a) will write

b) has written

16. A sign affixed to a vehicle indicating that the vehicle has been registered.
a) license plate

b) bumper

c) wheels

d) front lights

17. A covered compartment for luggage and storage, generally at the rear of an automobile.
a) trunk

b) brakes

c) accelerator

d) carburetor

18. A device in an internal combustion engine for mixing air with a fine spray of liquid fuel.
a) carburetor

b) engine

c) gas tank

d) license plate

19. A horizontal bar fixed across the front or back of a motor vehicle to reduce damage in a
collision or as a trim.
a) bumper

b) wheels

c) gas tank

d) trunk

20. A device designed for wiping, as on an automobile windshield.
a) wiper

b) trunk

c) brakes

d) windshield

21. The device, typically a foot pedal that controls the speed of a vehicle‘s engine.
a) accelerator

b) carburetor

c) engine

d) wiper

22. Something for holding gasoline to supply a vehicle.
a) gas tank

b) license plate

c) bumper

d) wheels

23. A circular object that revolves on an axle and is fixed below a vehicle or other object to
enable it to move over the ground.
a) wheels

b) front lights

c) wiper

d) trunk

c) trunk

d) brakes

24. A glass shield at the front of a motor vehicle.
a) windshield

b) wiper

25. A machine with moving parts that converts power into motion.
a) engine

b) gas tank

c) license plate

d) bumper

Лексико-граматичний блок № 7
1. Nick … been learning French for ten years.
a) have

b) has

c) had

d) will have

c) are

d) has

2. How long … she been working there?
a) has

b) were
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3. We … been playing tennis for 1 hour when Tom arrived.
a) have

b) has

c) had

d) will have

4. Milkmaid … cows for an hour when we return.
a) will milking

b) will have

c) will have been

milking

milking

d) will be milking

5. Polly … since 10 o’clock.
a) have been

b) have worked

working

c) has working

working

d) has been

6. How long … they … in the garden when he went back?
a) have … been

b) will … have

c) are … been

d) had … been

digging

been digging

digging

digging

b) by

c) to

d) since

b) is making

c) are made

d) are making

c) will be build

d) is built

c) were not fed

d) will not be feed

b) is used

c) are using

d) are used

b) is being dug

c) is digging

d) are digging

7. You have been watering … 7 o’clock.
a) for
8. Cheese … from milk.
a) is made

9. Our house … last year.
a) was build

b) was built

10. The cows … tomorrow.
a) will not be fed

b) was not fed

11. This feed … for livestock.
a) is using
12. Look! Flowers …
a) are being dug

13. Animals … in the shed the whole day before they were taken out.
a) had been lying

b) have been lying

c) will been lying

d) have lying

14. Sows had been staying in the stables … they were given feed.
a) after

b) since

c) for

d) before

15. A burrowing, gregarious, plant-eating mammal with long ears, long hind legs, and a short
tail.
a) horse

b) rabbit

c) nutria

d) bull

16. A rodent that resembles a large mouse, typically having a pointed snout.
a) bull

b)mouse

c) rat

d) sow

17. A domesticated ruminant of the cattle family with a thick woolly coat and (typically only
in the male) curving horns.
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a) horse

b) sow

c) nutria

d) sheep

18. On it you can read the name of the cow, its age and its yield of milk.
a) plate

b) chain

c) trough

d) bar

19. A connected flexible series of metal links used for fastening or securing objects and
pulling or supporting loads.
a) partition

b) trough

c) chain

d) plate

20. A stand, booth in the shed where animals are kept.
a) stall

b) stable

c) partition

d) sheep pen

c) pigsty

d) stall

21. A place where sheep are kept.
a) sheep pen

b) stable

22. A long rod or rigid piece of wood, metal, or similar material, typically used as an
obstruction or fastening.
a) partition

b) barn

c) shed

d) stall

23. A large semiaquatic beaverlike rodent native to South America.
a) dog

b) hog

c) nutria

d) mouse

24. A large, heavy, mostly omnivorous mammal that walks on the soles of its feet, with thick
fur and a very short tail.
a) horse

b) bull

c) wolf

d) bear

25. Female cattle bred for the ability to produce milk.
a) livestock

b) dairy cattle

c) beef cattle

d) mammals

Лексико-граматичний блок № 8
1. Agronomists and farmers of this farm husbandry want ____ stems of winter wheat.
a) see

b) seing

c) to see

d) to saw

c) having

d) is having

c) calls

d) to call

2. It’s fun ____ friends all over the world.
a) to have

b) have

3. Did you remember ____ your husband?
a) call

b) caling

4. Oh no! I think I have forgotten _____ gated in the barn.
a) lock

b) locked

c) locking

d) to lock

b) to cut

c) is cutting

d) cut

5. My hair needs _____.
a) cutting

6. A tractor driver stopped _____ some petrol on his way from the field to the garage.
a) to get

b) getting

c) gets

7. A milkmaid always forgets ______ the refregirator.

d) is got
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a) is closed

b) to close

c) closes

d) is closing

8. Directors of the farm husbandry regret _____ you that they cannot offer you the job.
a) informs

b) are informing

c) inform

d) to inform

c) was watching

d) am watched

9. May I ______ the film after making a bad?
a) watch

b) am watching

10. Our mechanic would like ______ shopping with an engineer in the afternoon.
a) to go

b) going

c) go

d) are gone

11. I would rather study than ____ to such a place.
a) going

b) go

c) have gone

d) to go

b) training

c) to be trained

d) are trained

12. All dogs need _____.
a) train

13. That farmer isn’t rich enough _____ the new mover, let alone buy it.
a) to rent

b) renting

c) to be rented

d) rent

14. The staff accepted the cut in salary without complaint because they were afraid _____
their jobs.
a) to lose

b) have lost

c) losing

d) to be lost

15. Almost everyone fails _____ driver’s test at the 1st try.
a) passing

b) to pass

c) is passing

d) to have passed

16. I never know _____ when I go on a trip.
a) I take what

b) what clothes

c) what clothes to

d) what clothes

clothes

will I take

take

should be take

17. A head manager asked me if Eva had the capability ______.
a) doing that

b) do that

c) to do that

d) doing

18. Inland canals are used ____ farm and factory goods to nearby towns or seaports.
a) shipping

b) is shipping

c) to ship

d) is shipped

19. Unfortunately, many old people _____ three kilometers every day.
a) enough strong

b) enough strong

c) strong enough

d) strong enough

for walking

to walk

for walking

to walk

20. One way to do this, Knapp says, is to explore the effects that graveyard-dwelling insect,
bird and mammal populations have on neighboring ________.
a) non-arable land

b) arable land

c) black soil

d) rural territory

21. A fertile black soil rich in humus and with a lighter lime-rich layer beneath, typically
occurring in the temperate grasslands of Ukrainian, Russian steppes and North American
prairies. It is ________.
a) clay soil

b) chornozem

c) silt soil

d) red soil
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22. A chemical substance used to kill harmful insects, small animals, wild plants, and other
unwanted organisms. It is ______.
a) herbicide

b) insecticide

c) pesticide

d) nitrogen

23. Algorithmic aesthetics are developed based on the aesthetic measure theory, surveys of
human preferences, and popular ______ symbols.
a) abundant

b) long-lasting

c) spoilt

d) fresh

24.The time of year when crops are cut and collected from the fields, or the activity of cutting
and collecting them, or the crops that are cut and collected.
a) yield

b) pick

c) reap

d) harvest

25. In another case involving French bulldogs – a popular _______ in the Los Angeles area –
two people were arrested earlier this month in connection with a theft in Redondo Beach.
a) dog

b) breed

c) age

d) cultivate
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