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РОЗДІЛ 1 

Теоретичні передумови навчання іншомовного 

монологічного мовлення 

 

1.1. Іншомовна компетентність у монологічному мовленні 

Монологічне мовлення (ММ) є усномовленнєвою формою 

спілкування, що передбачає зв’язне і непреревне висловлювання однієї 

особи, яке звернене до одного або декількох слухачів, співрозмовників (іноді 

до самого себе). 

Компетентність у монологічному мовленні (КММ) – це здатність 

реалізувати усномовленнєву комунікацію у монологічній формі в життєво 

важливих для певного віку сферах і ситуаціях відповідно до 

комунікативного завдання. КММ передбачає, що мовець уміє планувати, 

здійснювати і коригувати власну комунікативну поведінку під час утворення 

та варіювання іншомовного мовлення у різних типах моногічних 

висловлювань відповідно до конкретної ситуації спілкування (контексту), 

мовленнєвого завдання й комунікативного наміру та згідно правил 

спілкування у цільовій національно-культурній спільноті. 

КММ грунтується на складній і динамічній взаємодії відповідних 

умінь, навичок, знань і комунікативних здібностей особистості. Отже, 

успішність формування КММ залежить від рівня розвитку умінь у ММ, 

сформованості мовленнєвих навичок, обсягу набутих і засвоєних знань про 

цей вид спілкування і динамічної взаємодії зазначених складових на основі 

загальних комунікативних здібностей. 

Серед умінь С. Ніколаєва визначає: загальні вміння, спеціальні 

вміння, інтелектуальні уміння, навчальні уміння, організаційні уміння та 

компенсаторні уміння [20]. 
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Загальні вміння:  

1) комбінувати мовленнєві зразки згідно з комунікативним наміром 

і на основі логічної схеми; 

2) передавати зміст зразка зв’язного ММ: 

a) близько до тексту;  

б) своїми словами; 

в) зі скороченнями; 

г) з розширенням; 

3) зв’язно висловлюватись при варіюванні опор:  

а) дається зміст і частково мовна форма; 

б) дається мовна форма; 

в) дається лише зміст; 

4) зв’язно висловлюватись на основі комбінування декількох 

джерел інформації, наприклад матеріалів різних текстів:  

а) з опорою на даний викладачем зразок; 

б) без опори на зразок; 

5) висловлювати власну думку і власне ставлення до предмета 

мовлення; 

6) описувати зображення, креслення тощо; 

7) переказувати різними способами сприйнятий на слух чи 

прочитаний текст; 

8) робити повідомлення чи розповідь за темою, комбінуючи 

матеріал всередині одного чи декількох джерел інформації. 

Основними якісними показниками сформованості загального вміння 

укласти зв’язне монологічне висловлювання є спеціальні вміння (у порядку 

зростання труднощів): 

1) уміння з’єднувати декілька мовленнєвих зразків, нанизуючи їх на 

основі певної логічної схеми; 

2) уміння досить повно висловлюватись віповідно до 

запропонованої комунікативної ситуації; 
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3) уміння відносно правильно, згідно з принципом комунікативної 

достатності, оформити своє висловлювання мовними засобами виучуваної 

мови; 

4) уміння оптимально використовувати мовний матеріал 

(лексичний, граматичний) певної теми, збагачуючи мовлення з урахуванням 

рівня навченості, року навчання тощо; 

5) уміння оптимально використовувати раніше вивчений матеріал 

даної теми, свідомо здійснюючи перенесення набутих знань, навичок і вмінь 

на нову ситуацію; 

6) уміння залучати для викладу певної теми матеріал суміжних тем, 

розширюючи й поглиблюючи її, комбінуючи і варіюючи матеріал за формою 

та змістом. 

На формування КММ також впливає ступінь розвитку у студентів 

інтелектуальних умінь, наприклад, уміння планувати і програмувати 

(укладати розгорнуту смислову програму) мовленнєві висловлювання, 

вміння дотримуватися причинно-наслідкових зв’язків та виконувати інші 

логічні операції у процесі ММ (здатність до логіко-послідовного викладу 

думок) та ін.; навчальних умінь, зокрема використання опор різного 

характеру, електроних засобів навчання та організаційних умінь. 

Крім того, для  КММ важливі компенсаторні уміння – уміння 

виходити із складного положення в умовах дефіциту мовних засобів під час 

передачі іншомовної інформації у ММ. До основних компенсаторних умінь 

відносяться: 

1) уміння повернутися до раніше сказаного («Пробачте, я почну 

спочатку»); 

2) уміння передати значення слова, яке студент не може пригадати, 

за допомогою зміни на: загальне слово («предмет», «людина»), займенник 

(«це»), («воно»), («вони»), («щось»), синонім («дискусія» замість «дебати») 

тощо; 
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3) уміння описати храктеристики за допомогою фізичних якостей 

(колір, розмір тощо) та специфічних особливостей; 

4) уміння спростити фразу, спираючись на знайомі слова або ЗМ, і 

таким чином передати власну думку; 

5) уміння застосувати парафраз («Я висловлююся про це по-

іншому»); 

6) уміння «створювати» нові слова на основі знайомих; 

7) уміння застосувати адекватні невербальні (жести, міміка, імітація 

звуків) засоби спілкування («Подивіться, що я маю на увазі»); 

8) уміння звернутися за допомогою до аудиторії («Скажіть, будь 

ласка, як ми можемо це використати?») тощо [20]. 

 

1.2. Ознаки монологу 

Монолог є найскладнішою формою мовлення, яка служить для 

цілеспрямованої передачі інформації. 

Нині, опираючись на думку лінгвістів, монолог відноситься до числа 

недостатньо розроблених методичних тем і не має ще єдиного визначення. 

Монолог – це активний і довільний вид мовлення, для здійснення якого 

мовець повинен мати якусь тему і вміти побудувати на її основі своє 

висловлювання або послідовність висловлювань. 

За трактовкою С. Ніколаєвої монолог – це безпосередньо спрямований 

до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який 

передбачає висловлювання однієї особи [19]. 

Монологічне мовлення характеризується певними комунікативними, 

психологічними і мовними особливостями.  

По-перше, монолог – це відносно розгорнутий вид мовлення; у ньому 

порівняно мало використовується невербальна інформація. Монологічне 

мовлення неперервне, формування думок, хоча і відбувається одночасно з 

процесом говоріння, відрізняється попереднім обдумуванням. 
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По-друге, монологічне мовлення у значній мірі довільне, менше 

залежить від співрозмовника: той, хто говорить має намір висловити якусь 

думку і повинен підібрати для цього адекватну мовленнєву форму, 

побудувати висловлювання чи послідовність висловлювань.  

По-третє, монолог – це досить організований вид мовлення: адресант 

планує і програмує не тільки кожне окреме висловлювання, але і повністю 

весь монолог. Спочатку студент осмислює план монологу , а після він 

набуває виду мовної форми і записується у вигляді плану чи конспекту 

майбутнього висловлювання. 

Ще однією особливістю монологу є характер взаємодії адресата і 

адресанта, коли наявність зворотного зв'язку носить факультативний, 

необов'язковий характер. 

Монолог за своєю вербальною формою не може бути занадто 

коротким, це промова, побудована як вислів власної позиції або 

відстоювання якихось ідей. Монологічну форму мають доповідь, наукова 

лекція, презентація тощо. 

Монолог відображає думку автора; у монолозі також може міститися 

імітація можливих питань, заперечень, реплік співрозмовника чи аудиторії. 

Такий прийом називається прихованим діалогом. 

Продуктивність монологічного мовлення передбачає вміння вибірково 

користуватися мовними засобами адекватно комунікативному наміру, а 

також деякими немовними комунікативними засобами вираження думки: 

інтонацією, жестами тощо.  

Цей вид усного мовлення, який наближається до ораторської промови, 

відрізняється ускладненим синтаксисом і ускладненими лексичними 

конструкціями. Використовуються такі експресивні засоби, як повтори, 

риторичні запитання, вигуки, вступне слово, пропозиції тощо. 

Комунікативність виступає головним фактором, що забезпечує 

адекватність спілкування на логіко-семантичному рівні. У той час як 

діалогічне мовлення є ситуативним, монологічне відноситься переважно до 
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контекстної промови, тому характеризується послідовністю і логічністю, 

повнотою, змістовністю, завершеністю і ясністю думки, що робить його 

більш незалежним від ситуації. 

Крім того, до психологічних особливостей монологічного мовлення 

слід віднести спрямованість до слухача, емоційну забарвленість, що 

знаходять зовнішнє вираження у лінгвістичних і структурно-композиційних 

особливостях. 

Таким чином, можна виділити такі найважливіші ознаки монологу: 

- певна тривалість у часі (значно більша за тривалість репліки у 

діалозі); 

- розгорнутість, оскільки відсутня можливість зосередитись 

безпосередньо на ситуацію; 

- обмеженість або повна відсутність паралінгвістичних засобів 

(писемний монолог); 

- підготовленість і керованість мовленнєвими висловлюваннями, їх 

спланованість (доповідь, лекція, презентація тощо); 

- однобічний характер висловлювання, не розрахований на негайну 

репліку співбесідника; 

- наявність значних за розміром уривків, які складаються з пов'язаних 

між собою повідомлень, що мають індивідуальну композиційну побудову та 

смислову завершеність. 

 

1.3. Лінгвістичні особливості монологічного мовлення 

З лінгвістичної точки зору монологічне мовлення – характеризується 

багатоскладністю й різноструктурністю речень, розгорнутістю і 

завершеністю висловлювань з використанням експресивних засобів [20]. 

Крім того, монологічному мовленню властиві досить складний 

синтаксис, а також зв'язність, що передбачає володіння мовними засобами 

міжфразового зв'язку. 
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Такими засобами виступають лексичні та займенникові повтори, 

сполучники та сполучникові прислівники, прислівники та сполучення 

іменника з прикметником у ролі обставини місця та часу (так звані 

адвербіалії), артиклі тощо. 

Адвербіалії часу і послідовності: 

before, later, now, then, after that, finally, in the end. 

Адвербіалії причин і наслідку: 

that’s how, why, that’s why, so, so that, at first, firstly, in the second place, 

secondly, hence, though, since, therefore, as a result of. 

У монолозі вживаються також усномовленнєві формули, які 

допомагають почати, продовжити чи закінчити висловлювання: 

 to begin with, well, that reminds me, by the way, speaking of, bearing in 

mind, let’s leave it at that, I’d like to tell you this, I’d like to emphasize, on the 

whole, in conclusion; 

та показують ставлення того, хто говорить, до висловлювання: 

to my mind, there’s no doubt, it’s quite clear, I am not sure, I believe, I 

consider, people say, that’s why, because of that, it’s evident, obviously, 

apparently, in short, fortunately. 

Синтаксичною особливістю монологу-опису є переважне використання 

простих і складносурядних речень з переліково-приєднувальним і 

послідовно-приєднувальним зв'язком, граматичних структур із зворотом: 

there is (there are); таких видо-часовіх форм як Present Continuous, Present 

Indefinite, Past Indefinite. Реальність явищ в описі передається дійсним 

способом.  

Головним засобом вираження часової послідовності подій у монолозі-

розповіді є такі видо-часові форми дієслова як Past Indefinite, Past Perfect; 

сполучники, сполучникові прислівники та адвербалії when, since, one day, 

then, the other day, in the afternoon, yesterday, first, after that. 

У розповіді про минулі події (дії, випадки) в основному вживаються 

Past Indefinite, Past Perfect. 
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Для монологу-роздуму характерний причинно-наслідковий зв’язок між 

реченнями. В ньому переважно вживаються складнопідрядні речення з 

підрядними причини і наслідку, підрядними означальними і додатковими, а 

також інфінітивні звороти. 

 

1.4. Функції та класифікація монологічного мовлення 

Будучи особливим видом мовленнєвої діяльності, монологічне 

мовлення відрізняється специфікою виконання мовленнєвих функцій. У 

ньому використовуються такі компоненти мови, як лексика, способи 

вираження граматичних відношень, формо- і словотворчі та синтаксичні 

засоби. 

Монологічне мовлення виконує такі комунікативні функції:  

1) інформативну − повідомлення інформації про предмети чи події 

навколишнього середовища, опис явищ, дій, стану; 

2) впливову − спонукання до дії чи попередження небажаної дії, 

переконання щодо справедливості чи несправедливості тих чи інших 

поглядів, думок, дій, переконань; 

3) експресивну (емоційно-виразну) − використання мовленнєвого 

спілкування для опису стану, в якому знаходиться той, хто говорить для 

зняття емоційної напруженості; 

4) розважальну − виступ студента на сцені чи серед друзів (наприклад, 

художнє читання, розповідь у неофіційній бесіді); 

5) ритуально-культову − висловлювання під час будь-якого обряду, 

наприклад. 

Кожна з цих функцій має свої особливі мовні засоби вираження думки, 

відповідні психологічні стимули та мету висловлювання (наприклад, 

нейтральне в стилістичному плані повідомлення, прагнення переконати 

слухача або якимось іншим чином вплинути на нього). 

Монологічне мовлення класифікують за: 

− формою втілення (внутрішнє, зовнішнє); 
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− способом організації (приватне, публічне); 

− сферами вжитку (дружнє, офіційне); 

− жанровою належністю (художній монолог, ораторське мовлення, 

побутова розповідь тощо); 

− функціонально-комунікативною належністю (розповідь, 

міркування, доповідь, переконування тощо); 

− ситуативними особливостями комунікації (безпосередньо-

контактне, опосередковано-контактне - радіо-, телевізійне); 

− генетичними ознаками (імпровізоване, підготовлене); 

− тематичним критерієм (наукове, публіцистичне, художнє тощо). 

С. Ніколаєва вказує на залежність комунікативної мети і характеру 

логіко-синтаксичних зв'язків між реченнями і виділяє такі основні типи 

монологічних висловлювань: опис, розповідь і міркування (роздум) [20]. 

В основі їх класифікації лежать такі логічні категорії як простір, час, 

причина і наслідок. Людина або описує факти об’єктивної дійсності, 

передаючи їх просторові відношення, або повідомляє, розповідає про них, 

розглядаючи їх у часових відношеннях, або розмірковує про них, беручи до 

уваги інші відносини, найважливіим з яких є причинно-наслідкові. 

Монолог-опис є констатуючим типом монологічного висловлювання, у 

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

описується людина, прилади, пристрої, механізми, оточуючі предмети тощо, 

вказується просторове розміщення предметів, перераховуються їх якості та 

ознаки.  

Монолог-розповідь є динамічним типом монологічного 

висловлювання, у якому розповідається про розвиток подій, дій чи станів. 

Дійсність сприймається у процесі її розвитку та змін в хронологічній 

послідовності. 

Різновидами монологу-розповіді є монолог-оповідь і монолог-

повідомлення. Якщо в розповіді йдеться про об'єктивні факти з життя 

суспільства в цілому, то в оповіді − про факти з життя самого розповідача, 
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що надає подіям, які описуються, суб'єктивно-особистісного характеру. 

Монолог-повідомлення є відносно коротким викладом фактів чи подій 

реальної дійсності у стислій інформативній формі. 

Монолог-міркування спирається на умови як процес мислення, в ході 

якого на основі вихідної тези / судження чи декількох тез / суджень робиться 

висновок. Оскільки у процесі міркування завжди вирішується якась 

проблема, то вона і є об'єктом роздуму. Для міркування характерний 

причинно-наслідковий зв'язок між реченнями.  

Різновидом монологу-міркування є монолог-переконання. Його мета – 

переконати аудиторію, сформувати конкретні мотиви, погляди, спонукати до 

певних дій. 

Функціонально-смислові типи монологічних висловлювань рідко 

зустрічаються у чистому вигляді. В описі, наприклад, може бути міркування, 

у розповіді − опис тощо. Найтісніше переплетені між собою повідомлення, 

розповідь та оповідь. 

 

1.5. Психологічний аспект у навчанні іншомовного монологічного 

мовлення 

Навчання монологічному мовленню неможливе без урахування 

психологічних особливостей студентів  вищих навчальних закладів. 

Основними характеристиками у психофізіологічному плані виступають 

мислення, пам'ять, увага та емоції. Усі ці психологічні процеси 

перебувають у постійному взаємозв'язку. Так успішність роботи пам'яті 

залежить від емоцій, а джерело емоцій – це дійсність, участь у цікавій та 

осмисленій діяльності, що пов'язана з потребами особистості. Отже у 

навчанні іноземної мови необхідно враховувати потреби людини, її інтереси, 

життєвий досвід, що підвищує емоційний тонус, стимулює до активної 

роботи. 
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Однак при цьому необхідно пам’ятати, що надлишок інформації може 

бути шкідливим для мовлення, а вміння дозувати інформацію є показником 

високої культури монологічного мовлення. 

Тому навчити керувати власним мовленням, свідомо обирати з 

переліку засобів найбільш доцільні для певної ситуації, розуміти адекватно 

співрозмовника, осягти мету спілкування ми вчимося все життя. 

Очевидним є також і той факт, що будь-яке спілкування потребує 

наявності «спільної пам’яті» та «загальних мовленнєвих знань» у 

співрозмовників. Тобто діалогу не відбудеться, якщо комуніканти не 

матимуть достатнього для спілкування рівня володіння іноземною мовою. 

Відомо, що рівень розвитку особистості тісно пов’язаний з рівнем 

культури людини. О. Гойхман виділяє 2 основних показники культури 

мовлення: «правильність» та «комунікативна доцільність» [6]. Поняття 

«комунікативна доцільність» є більш складним, оскільки потрібно мати 

уявлення про різні стилі мови та правильно використовувати певні вислови в 

різних комунікативних ситуаціях. До наведених показників можна ще додати 

й такі: точність, логічність використаних слів, фраз, речень; ясність 

висловленої думки; виразність та естетичність мовлення; доступність та 

доречність застосування певних фраз. Проте найголовнішим у діалозі є 

розмаїття висловлених думок. 

У процесі монологічного мовлення важливо не лише правильно 

наводити аргументи, а й уміти проявляти власні емоції та манери, 

використовувати жести під час мовлення. Психологи вважають, що в процесі 

взаємодії людей 60-80 % комунікацій здійснюється за рахунок невербальних 

засобів спілкування, а 20-40 % – за рахунок вербальних.  

У культурі мовлення міміка та жести відіграють не менш важливу роль, 

ніж саме висловлювання, а невербальні засоби постійно супроводжують 

мовленєву діяльність і у поєднанні між собою сприяють позитивному 

розв’язанню проблеми обговорення, але за умови належної культури 

спілкування. 
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Монологічну і діалогічну форму спілкування можна розмежувати одну 

від іншої тільки умовно. У методичній літературі зазначається, що в процесі 

природного мовного спілкування немає «чистого» монологу, як не існує і 

«чистого» діалогу, а є те і інше у взаємодії. Так, І. Зимня визначає монолог як 

«велику або меншу частину діалогу, що завжди припускає наявність 

співрозмовника» [11], враховуючи її думку, можна зробити висновок, що 

монологічне мовлення не є антиподом діалогічного мовлення: у загальному 

плані діалог не є чергування питань і відповідей на них, так само як і не є 

обмін короткими репліками, хоча в принципі і те, і інше може мати місце; 

якщо звернутися до такого різновиду діалогу як інтелектуальний діалог, то 

він взагалі характеризується деколи надзвичайно тривалими 

«монологічними» висловлюваннями.  

Нерозривна єдність діалогу і монологу не означає, що слід відмовитися 

від роздільного навчання кожній з цих форм спілкування. Проте, монолог в 

принципі повинен мати підготовчий характер. 

Однією з основних складових комунікативного методу є методично 

грамотне співвідношення рідної та іноземної мови, забезпечення студентів 

таким комплексом вправ, які без шкоди для автентичності англомовного 

мовлення дозволять повністю реалізувати споконвічні комунікативні наміри, 

систематизувати оволодіння англійською мовою, використовуючи  і 

враховуючи об'єктивні і суб'єктивні закономірності засвоєння англійської 

мови на основі рідної мови.   

Під час спонтанного мовлення ставлення до помилки повинно бути 

діалектичним в залежності від того, наскільки вона перешкоджає 

спілкуванню. При цьому підкреслюється, що, якщо помилка терпима, для її 

виправлення не слід «розривати» мову студента, а виправляти помилки вже 

після закінчення відповіді. Усунення такого роду помилок з іноземної мови 

потрібно робити поступово, ставлення до них повинно бути позитивним і 

конструктивним – помилки цілком природні, і вони допомагають 
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правильному оволодінню мовним матеріалом і його коррективного 

використання у спілкуванні. 

Метою навчання є не система мови, а іншомовна діяльність. Мова – 

елемент культури, вона функціонує в рамках певної культури. Отже, ми 

повинні бути знайомі з особливостями цієї культури, функціонування мови в 

цій культурі. Предметом мовної діяльності є думка. Мова – засіб формування 

і формулювання думки, тому важливо надати можливість мислити, 

вирішувати будь-які проблеми, які породжують думки, розмірковувати над 

можливими шляхами вирішення цих проблем, з тим, щоб студенти 

акцентували увагу на змісті свого висловлювання, щоб у центрі уваги була 

думка, а мова виступала для формування і формулювання цих думок, щоб 

перенести акцент з різного виду вправ на активну розумову діяльність 

студентів. 

Як стверджує Ю. Пассов [24], у науковому контексті поняття 

«монологічне мовлення» не існує. Він пояснює це протиріччя тим, що будь-

яке спілкування (а ми навчаємо йому) діалогічне по своїй суті. У ньому 

завжди беруть участь дві сторони: не тільки той, хто говорить, але і той, для 

кого говорять. Це означає, що не існує висловлювань, які б не мали певної 

спрямованості або мети. 

З психологічної точки зору монолог – це односпрямована форма 

мовлення. Для монологу, на відміну від діалогу, характерний не обмін, а 

передавання інформації від людини з фіксованою функцією мовця до людини 

з фіксованою функцією слухача. Через це зворотний зв’язок і ситуативність 

ММ послаблені у порівнянні з ДМ (див. табл. 1). 

Отже, для ММ характерні: 

 односпрямованість, 

 зв’язність, 

 тематичність, 

 контекстуальнісь,  
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 відносна неперервність, 

 послідовність, 

 логічність. 

ММ є односпрямованим видом МД, оскільки не розраховане на 

відповідну реакцію у вигляді мовлення уголос. 

Зв’язність, яка відрізняє ММ від ДМ, полягає у зв’язності думки, 

вираженої у композиційно-смисловій єдності тексту як продукту говоріння, 

та у зв’язності мовлення, яке передбачає володіння ЗМЗ (засобами 

міжфразового зв'язку). 

ММ має певну комунікативно-смислову організацію. Тематичність 

монологу розуміється як його співвіднесеність із будь-якою досить 

загальною темою – макротемою, власною темою висловлювання, яка, у свою 

чергу, розпадається на ряд підтем або мінітем. 

ММ є переважно контекстуальним і завдяки своїй контекстності воно 

має розумітися без допомоги екстралінгвістичних засобів, які відіграють 

велику роль у ДМ. Хоча монолог і вмотивований стимулом, що виходить із 

певної ситуації, він є відносно автономним. Ситуація для монологу є 

відправним моментом, потім він ніби відривається від неї, формуючи власне 

середовище – контекст. Тому про монолог прийнято говорити, що він 

контекстний, на відміну від діалогу або полілогу, які знаходяться в тісній 

залежності від ситуацій. Проте контекстуальність ММ не варто 

протиставляти ситуативності ДМ. Монолог теж може бути ситуативним 

(наприклад спонтанне висловлювання у вигляді розгорнотої репліки – 

мінімонологу – в діалозі). У деяких випадках ММ може бути наочно-

ситуативним (наприклад у кінофільмі, телепередачі).  

Монологічне висловлювання, як правило, не обмежується однією 

фразою і триває протягом певного часу, не перериваючись (неперервність), 

завдяки чому досягається завершеність думки. 

Послідовність і логічність ММ реалізуються в розвитку ідеї основної 

фрази шляхом уточнення думки, доповнення до неї, пояснення, 
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обгрунтування тощо. Дотримуватися логічної структури монологічного 

висловлювання – складне завдяння, оскільки це пов’язано із напруженою 

працею оперативної пам’яті людини [20]. 

Таблиця 1 

 

Психолінгвістичні особливості монологічного мовлення 

 

Психолочні особливості Лінгвістичні особливості 

 односпрямованість 

 зв’язність 

 тематичність 

 контекстуальнісь 

 відносна неперервність 

 послідовність 

 логічність 

 багатоскладність, 

 різноструктурність 

 розгорнутість 

 завершеність 

 складний синтаксис 

 наявність засобів міжфразового зв'язку 

 використанням експресивних засобів 

 

Слід враховувати складний психологічний характер ММ, який впливає 

на успішність оволодіння цим видом МД. Так, під час монологічного 

висловлювання мовець виконує складні завдання. Він повинен:  

1) пам'ятати те, що сказав співрозмовнику раніше;  

2) представляти в цiлому своє висловлювання;  

3) утримувати в пам'яті ключові слова і фрази, що пpoгнозуються 

змістом майбутніх висловлювань;  

4) формувати смисл фрази, яку слід виразити в даний момент;  

5) будувати речення із запрограмованих компонентів; 

6) долати інтерференцію рідної мови, яка заважає конструювати 

правильне з лексико-граматичної точки зору іншомовне висловлювання; 

 7) слухати власне мовлення, контролювати його нормативність, за 

потреби виправляти частини фрази, що вже прозвучали.  

Таким чином, ММ – цe передусім підвищене навантаження на 

оперативну і довготривалу пам'ять, мислення та мовленнєві механізми 

особистості. Навчити студентів будувати програму власних монологічних 
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висловлювань, долаючи вказані труднощі, можна за допомогою посильних 

комунікативних завдань, в яких чітко сформульовані кінцеві цілі, а самі 

висловлювання обмежені інструкціями, спеціально створеними опорами і 

грамотно відібраним мовним матеріалом, необхідним для реалізації 

мовленнєвого завдання.  
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РОЗДІЛ 2 

Методичні засади навчання іншомовного монологічного 

мовлення студентів технічних університетів 

 

2.1. Етапи навчання монологічного мовлення 

У методиці навчання іноземних мов виділяють три етапи формування 

компетентності у монологічному мовленні [20]. Основою кожного з них є 

якість висловлювання студентів, причому ця якість обов'язково веде до 

збільшення обсягу зразків мовлення (ЗМ), що використовуються студентами. 

Завдання першого етапу полягає в тому, щоб навчити студентів 

об'єднувати ЗМ рівня фрази в одну понадфразову єдність. 

Приклад 1. За темою «Milling» студенти можуть створювати такі 

ЗМ: 

Milling is the most common form of machining. 

The milling process requires a milling machine, workpiece, fixture, and 

cutter. 

Milling machines can be found in a variety of sizes and designs. 

Milling machines can also be classified by the type of control that is used. 

Кожен студент вимовляє одну фразу. Будь-які фрази вважаються 

правильними, якщо вони відповідають темі і грамотно оформлені у мовному 

відношенні. Вже на цьому етапі враховується самостійність висловлювання: 

викладач лише називає тему, визначає загальний напрям думки, а вибір 

конкретного змісту залишається вільним. 

На другому етапі формування компетентності у монологічному 

мовленні студенти вчаться самостійно будувати висловлювання 

понадфразового рівня. Навчання монологічного мовлення на цьому етапі 

здійснюється за допомогою різних опор: зображальних, вербальних, 

комбінованих (класифікація за способом презентації матеріалу). У ролі 



21 
 

зображальних опор виступають окремі малюнки, слайди, кодограми. Вони 

допомагають створити навчально-мовленнєву ситуацію, а також варіювати її, 

відповідно, мовлення студентів. 

Важливим видом вербальної зорової опори є підстановча таблиця, 

яка здатна забезпечити логічний зв'язок речень, їх граматичну правильність, 

належний вибір усіх необхідних мовних засобів для побудови власного 

висловлювання. 

У навчанні монологічного мовлення широко використовується така 

ефективна вербальна опора як структурно-логічна схема, що забезпечує 

логічність висловлювання і створює можливість для варіювання змісту. 

Приклад 2. Розкажіть про свій дипломний проект використовуючи 

таку опору. 

My specialization is … . 

The topic of my diploma project is … . 

 This project deals with … . 

The methods are … . 

Також застосовуються ілюстративні вербальні опори, які лише 

підказують тематику, певний зміст і послідовність висловлювань. Різновидом 

повної вербальної опори може слугувати висловлювання-зразок у звуковому 

(фонограма, мовлення викладача) чи зоровому (друкований текст) варіанті. 

З метою навчання усного мовлення доцільніше використовувати 

звуковий зразок (фонограму), в якому після кожної фрази передбачена пауза 

для висловлювання студентів за аналогією. Проте слід пам'ятати, що 

поступово опори обов'язково усуваються. 

Головне завдання третього етапу формування вмінь ММ – навчити 

студентів створювати монологічні висловлювання текстового рівня різних 

функціонально-смислових типів мовлення згідно тематики, яка передбачена 

програмою. Третій етап характеризується розвитком умінь виражати своє 

особисте ставлення до фактів чи подій, про які висловлюється студент; 

формулювати критичну оцінку і доводити правильність будь-якого факту; 
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включати до свого мовлення елементи розмірковування, аргументації. 

Одночасно повинно відбуватися збільшення обсягу висловлювання. 

Студенти повинні заздалегідь засвоїти ряд словосполучень і штампів, 

характерних для монологічного мовлення (див. Дод. 2). Включення подібних 

словосполучень до монологічного висловлювання дає можливість студентам 

передати своє особисте ставлення до обговорюваних подій та фактів. 

Завдання на цьому етапі формулюються таким чином, щоб студент не 

міг обмежитись двома-трьома реченнями.  

Приклад 3. Викладач говорить: якщо ви згодні з такими 

твердженнями, наведіть свої докази, які підтверджують їх справедливість.  

 Lever is one of the six simple machines identified by Renaissance scientists.  

Wheels, in conjunction with axles, allow heavy objects to be moved easily. 

Виконуючи такі завдання, студенти вчаться розвивати думку, 

передавати її засобами іноземної мови, доводити правильність своїх 

тверджень.  

О. Тарнопольський поділяє етапи формування мовленнєвої компетенції 

в говорінні на початковий, основний та просунутий [35]. Початковий етап 

може включати до свого складу так званий вступний етап (1-2 місяці). Але у 

вищому технічному закладі освіти він здебільшого не потрібний для 

навчання говоріння. Його мета – запуск мовленнєвого механізму. Щодо 

говоріння, такий запуск означає набуття здатності спілкуватися мовою, але 

на мінімальному мовному матеріалі у найпростіших ситуаціях та за 

найпростішою тематикою. Як правило, студенти, починають навчання на 

першому курсі вищого навчального закладу освіти вже з пройденим 

вступним етапом, тобто з вже запущеним мовленнєвим механізмом 

говоріння, хоча зазвичай можливості такого механізму у них ще невеликі. 

Тому вступний етап у навчанні говоріння доцільно пропустити, відразу 

працюючи на початковому етапі. Він може продовжуватися один-півтора 

року залежно від наявних умов та вихідного рівня підготовки студентів. Мета 

етапу – забезпечити формування основ володіння усним мовленням на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_machine
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обмеженому та дуже ретельно дібраному мовному та мовленнєвому 

матеріалі. З точки зору рівнів володіння мовленням, наведених в 

Загальноєвропейських Рекоменідаціях з мовної освіти, такі основи 

означають, що студенти повинні до завершення етапу стати незалежними 

користувачами в плані говоріння мовою, що вивчається.  

Основний етап може продовжуватися два – два з половиною роки. 

Мета етапу – забезпечення володіння діалогічним та монологічним усним 

мовленням без будь-яких помітних обмежень у плані мовного та 

мовленнєвого матеріалу, ситуацій та тематики спілкування (за винятком суто 

професійних та спеціальних тем, які не стосуються професії майбутнього 

випускника).  

Просунутий етап продовжується до кінця навчання – 1,5-2 роки, 

включаючи магістратуру. Мета – остаточне удосконалення мовленнєвої 

компетенції в говорінні за рахунок максимального розширення можливостей 

диференціації найтонших відтінків смислу мовлення під час спілкування у 

найскладніших ситуаціях.  

 

2.2. Сучасні вимоги щодо навчання монологічного мовлення 

Особливістю навчання іноземної мови студентів технічних 

спеціальностей є професійна спрямованість. Студенти повинні оволодіти 

іноземною мовою на достатньому рівні для соціальної комунікації, 

виконання професійних завдань та спілкування в академічному оточенні. 

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

виокремлено три основних рівні володіння іноземною мовою та їх 

дескриптори [10]: 

А. Елементарний користувач         А1 – Інтродуктивний або «відкриття» 

      А2 – Середній («виживання») 

В. Незалежний користувач   В1 – Рубіжний 

       В2 – Просунутий 

С. Досвідчений користувач   С1 – Автономний 
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       С2 – Компетентний 

Таблиця 2 

Монологічне мовлення. Рівні володіння 

Досвідчений 

користувач 

 

С2 

 

Може вилучити інформацію з різних усних чи 

письмових джерел, узагальнити її і зробити 

аргументований виклад у зв'язній формі. Може 

висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, 

диференціюючи найтонші відтінки смислу у досить 

складних ситуаціях. 

С1 Може висловлюватись швидко і спонтанно без 

помітних утруднень, пов'язаних з пошуком засобів 

вираження. Може ефективно і гнучко користуватись 

мовою у суспільному житті, навчанні та з 

професійними цілями. Може чітко, логічно, детально 

висловлюватись на складні теми, демонструючи 

свідоме володіння граматичними структурами та 

зв'язними програмами висловлювання. 

Незалежний 

користувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В2 

 

Може нормально спілкуватися з носіями мови з 

таким ступенем швидкості та спонтанності, який не 

завдає труднощів жодній із сторін. Може чітко, 

детально висловлюватись на широке коло тем, 

виражати свою думку з певної проблеми, наводячи 

різноманітні аргументи за і проти. 

В1 Може вирішити більшість питань під час 

перебування або подорожі у країні, мова якої 

вивчається. Може просто і зв'язно висловитись на 

знайомі теми або теми особистих інтересів. Може 

описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, 

навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та 

планів. 

Елементарний 

користувач 

 

А2 

 

Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, 

де необхідний простий і прямий обмін інформацією 

на знайомі та звичні теми. Може описати простими 

мовними засобами вигляд його/ії оточення, 

найближче середовище і все, що пов'язане зі сферою 

безпосередніх потреб. 

А1 

 

Може відрекомендуватись або представити когось та 

може запитувати і відповідати на запитання про 

деталі особистого життя, наприклад, де він / вона 

живе; про людей, яких він/вона знає; про речі, які він/ 

вона має. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо 

співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий 

прийти на допомогу. 
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У табл. 2 відображено основні загалоноєвропейські вимоги щодо рівнів 

володіння монологічним мовленням. 

Дескриптори «Can Do» («Можу робити») розроблено для перевірки 

сприймання, інтеракції та продукції. Шкала самооцінювання дозволяє 

самостійно визначити рівень володіння мовою (див. табл. 3) . 

Таблиця 3 

Рівні володіння монологічним мовленням (шкала самооцінювання) 

А1 Я можу використовувати прості речення та вирази для описання місця, 

де я живу, і людей, яких я знаю. 

А2 Я можу вживати серії виразів та речень, щоб описати простими словами 

мою сім'ю та інших людей, житлові умови, мій рівень освіти, попереднє 

або теперішнє місце роботи. 

В1 Я можу будувати прості зв'язні висловлювання, для того щоб описати 

події та особисті враження, а також свої мрії, надії та сподівання. Можу 

стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і планів. Я 

можу розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та 

описати своє ставлення. 

В2 Я можу висловитись чітко стосовно широкого кола питань, що 

стосуються сфер моїх інтересів. Я можу висловити точку зору на 

запропоновану тему, наводячи аргументи «за» і «проти». 

С1 Я можу висловитись чітко стосовно складних тем, розвиваючи точку 

зору та доходячи логічного висновку. 

С2 Я можу чітко висловити аргументи. Моє висловлювання має ефективну 

логічну структуру, яка допомагає співрозмовникам виділити і 

запам'ятати значущі пункти. 

 

Мета навчання іноземної мови передбачає формування у студентів 

професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих компетентностей в 

аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі/медіації; формування у 

студентів професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної компетентності на 

вищезазначеному рівні; формування у студентів професійно орієнтованих 

мовних компетентностей; формування у студентів професійно орієнтованої 

навчально-стратегічної компетентності. В процесі досягнення цієї мети 



26 
 

студенти мають одержати необхідний рівень сформованості професійно 

орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності. 

Відповідно до програми навчальної дисципліни «Іноземна мова 

професійного спрямування» студенти повинні мати відповідні знання [28]. 

Академічні знання з освітньої, наукової або технічної галузі та з 

професійної сфери, отримані під час опрацювання текстів іноземною мовою. 

 Академічне мовлення: 

− виступати з презентаціями чи доповідями з питань, пов'язаних з 

навчанням; 

− враховувати аудиторію і мету висловлювання; 

− викласти план-схему висловлювання та логічно структурувати 

ідеї; 

− користуватись відповідними правилами презентації, мовою 

жестів тощо; 

− коментувати таблиці, графіки і схеми; 

− користуватись адекватними стратегіями під час проведення 

презентацій; 

− орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу; 

− дотримуватись теми виступу; 

− враховувати різні точки зору, виділяти основну ідею, 

розширювати та розвивати її; 

− Уміння: 

Монологічне мовлення  

− виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, 

щодо широкого кола тем академічної сфери та  професійного спрямування; 

− продукувати чіткий, детальний монолог, використовуючи широке 

коло професійно орієнтованих тем; 

− користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання 

висловлювань у лаконічний, логічно об'єднаний дискурс; 

− залучати для викладу певної теми матеріал суміжних тем, 
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розширюючи й поглиблюючи її, комбінуючи і варіюючи матеріал за формою 

та змістом; 

− оптимально використовувати мовний матеріал (лексичний, 

граматичний) певної теми; 

− продукувати розбірливі висловлювання (дотримання наголосу, 

ритму, інтонації). 

 

2.3. Вправи на опрацювання функціональних одиниць 

монологічного мовлення 

Будь-який монолог (навіть найтриваліший та найбільш розгалужений) 

виявиться частиною діалогу або полілогу, якщо розглядати його у більш 

широкому контексті. На рівні тривалого та розгалуженого монологу це не 

дуже помітно, але відразу помічається на рівні мікромонологу. На рівні 

мікродіалогів та мікромонологів функціональні одиниці діалогічного та 

монологічного мовлення відпрацьовуються абсолютно паралельно та 

взаємопов’язано і лише умовно можна сказати, які вправи до якої категорії 

належать. Це можна сформулювати інакше, підкресливши, що для 

відпрацювання функціональних одиниць монологічного мовлення вправи 

майже завжди будуються як діалоги (полілоги) з елементами монологу, або 

діалоги (полілоги), які складаються з мікромонологів студентів [35]. 

Приклад  1. Вмотивована умовна-комунікативна репродуктивна вправа 

з повним керуванням без рольового ігрового компонента та зі спеціально 

створеними опорами. Виконується в парах. 

Інструкція першому студенту (СІ): Ви обговорюєте практику на 

підприємстві, яка Вам не сподобалась. Вона проводилась в незручний для Вас 

час, Ви не побачили механізми, які б привернули Вашу увагу, а пояснення 

інженера були Вам незрозумілими. Висловіть свою точку зору Вашому 

співрозмовнику (три-чотири фрази). Ви можете скористатися такими 

опорними словосполученнями: to be held at the time inconvenient for me; hard to 

understand the explanations of the engineer. 
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Інструкція другому студенту (C2): Ви обговорюєте практику на 

підприємстві, яка Вам сподобалась, а Вашому співрозмовнику – ні. Висловіть 

свої заперечення в трьох-чотирьох фразах та спробуйте переконати його. 

Ви можете сказати, що на підприємстві Ви побачили багато цікавих 

верстатів, а пояснення інженера були дуже компетентними і цілком 

зрозумілими. Що ж до часу проведення, то практика була груповою і час 

підходив більшості групи. Ви можете скористатися у своїх висловлюваннях 

такими словосполученнями: I’т afraid І сап’t І agree; clear and competent 

explanations; as to time; to be held at the time convenient for most of the group. 

Приклад  2. Вмотивована умовно-комунікативна репродуктивна вправа 

з елементами продукції з частковим керуванням та з рольовим ігровим 

компонентом. Умовно-комунікативний та репродуктивний характер вправи – 

наслідок використання текстів, наданих у природній опорі, та підказаних 

ключових словосполучень у спеціально створеній опорі. Вправа виконується 

як групова (3-4 студенти). 

Інструкція всім учасникам: Ви всі четверо поїхали на виставку 

сучасного обладнання, щоб купити нові двигуни внутрішнього згорання на 

замовлення одного з філіалів вашого підприємства. Перед Вами чотири 

рекламних оголошення про проодаж двигунів. Висловіть свої думки (3-4 

фрази кожний). У першому оголошенні двигуни занадто дорогі. Першому та 

третьому з Вас подобаються двигуни у третьому оголошенні, другий надає 

перевагу четвертому, а четвертий – другому. Ви можете скористатися у 

своїх висловлюваннях такими словосполученнями: the fuel supply system of an 

internal-combustion engine consists of,  to produce less pollution,  energy is 

delivered to a working fluid, it provides the engine with, it prevents і т. д. 

Приклад 4. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням з природною опорою та без рольового ігрового 

компонента. Може виконуватися як загальногрупова, коли всі студенти по 

черзі висловлюють свої думки. 

Інструкція: На фотографії Ви бачите процес обробки металу 
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електричним струмом і лазером. У трьох-чотирьох фразах висловіть своє 

ставлення до типу обробки. Якщо воно Вам подобається, то чому? Якщо ні, 

то чому? 

Приклад 5. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням без опор та з рольовим ігровим компонентом. 

Вправу доцільно виконувати як загальногрупову, коли студенти 

висловлюються по черзі. 

Інструкція першому студенту (СІ): Уявіть собі, що Ви, керівник 

підприємства, доручаєте головному інженеру придбати сучасні 3D-

принтери. Які вимоги до них Ви висловили б, коли б розказували інженеру, які 

принтери треба купити? Обґрунтуйте доцільність купівлі нового 

обладанання. 

Інструкція другому студенту (C2): Ви предствник компанії, що продає 

сучасне обладанання. Опишіть, які саме 3D-принтери Ви продаєте, 

розкажіть про характеристики, функції та обґрунтуйте ціну. 

Приклад 6. Професійно-орієнтована вмотивована комунікативна 

продуктивна вправа з мінімальним керуванням без опор та з рольовим 

ігровим компонентом. Вправу доцільно виконувати фронтально (як 

загальногрупову), коли всі студенти висловлюються по черзі. 

Інструкція першому студенту (СІ): Ви викладач теоретичної механіки 

у одному з університетів. На наступному занятті Ви плануєте дати Вашим 

студентам завдання підготувати доповідь (тему доповіді оберіть самі). Як 

Ви сформулюєте завдання та які пояснення плануєте дати студентам? 

Інструкція другому студенту (C2): А тепер Ви сформулюйте домашнє 

завдання підготувати проект для студентів тієї ж групи. Ви бажаєте, щоб 

вони зробили короткі презентації за якоюсь темою (тему оберіть 

самі) і т. д. 

Аналізуючи наведені приклади, треба зробити три зауваження: 

1. Як і вправи дня роботи над діалогічними єдностями та 

мікродіалогами, розглянуті вправи (особливо іх умовно-комунікативний та 
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репродуктивний вид) є провідними на початковому етапі навчання 

монологічного мовлення. Але вони абсолютно необхідні також на основному 

та просунутому етапах. Якщо студенти прогресують, все більше уваги слід 

приділяти навчанню діалогу з елементами монологу, оскільки саме діалог з 

елементами монологу найбільш характерний для бесід та дискусій. Тому 

подібні вправи використовуються довше і в більшому обсязі, ніж паралельні 

вправи для оволодіння окремими функціями діалогічного мовлення. 

2. З іншого боку, точно як паралельні вправи, вправи для 

оволодіння функціональними одиницями монологічного мовлення можуть 

бути пристосованими для одночасного опрацювання певних окремих мовних 

явищ, тобто для розвитку відповідних мовленнєвих навичок. 

3. Розглянуті вправи призначені тільки для розвитку вмінь 

непідготовленого монологічного мовлення. Розвиток підготовленого 

монологічного мовлення починається пізніше, на наступному рівні вправ, 

відповідно до положення про послідовність розвитку вмінь непідготовленого 

та підготовленого монологічного мовлення, сформульованому у другому 

підрозділі цього розділу. 

Що стосується використання технічних засобів навчання для 

виконання вправ, що розглядається, то тут можна рекомендувати такі засоби  

та форми роботи: озвучування відео-фрагментів, говоріння за одного з мовців 

записаної розмови, говоріння на основі перегляду слайдів або кадрів 

діафільму тощо. Студенти в усіх цих випадках повинні говорити не 

окремими репліками, а монологічними єдностями, функціональними 

одиницями монологічного мовлення, тобто на поданий з екрану або 

фонограми стимул для мовлення потрібно  відреагувати не однією реплікою, 

а низкою фраз, які об’єднанні єдиним об’єктом мовлення та висловлюють 

одну відносно закінчену або повністю закінчену думку.   
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Вправи для навчання цілісних монологів, що складаються з різнотипних 

функціональних одиниць монологічного мовлення 

Приклад 1. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу-переказу з елементами 

характеристики – без опор та без рольового ігрового компонента. Вправа 

спрямована на навчання непідготовленого монологічного мовлення. 

Виконується в парах [35]. 

Розкажіть Вашому спірозмовнику основні переваги застосування 

лазерів на виробництві. Опишіть Ваш досвід використання лазерної обробки. 

Дайте рекомендації. 

Приклад 2. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу-розповіді – без опор та 

без рольового ігрового компонента. 

Ви, напевно, знате про охорону праці на підприємстві. Розкажіть 

основні положення. Чи чули Ви про нещасні випадки на підприємстві? Які 

заходи повинні бути обов’язковими, щоб уникнути таких ситуацій? 

Приклад 3. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу-повідомлення без опор 

та з рольовим ігровим компонентом. Вправа спрямована на навчання 

підготовленого монологічного мовлення. Може виконуватися в парах, групах 

з 3-4 студентів та як загально групова вправа. 

 Інструкція (для роботи в групі з 3-4 студентів): Кожен з Вас 

одержить картку з інформацією про те повідомлення, яке Ви повинні 

зробити. Зробіть це повідомлення залежно від Вашого індивідуального 

завдання.  

Інструкція першому студенту: На Ваше підприємство прибула 

делегація іноземних колег. Ви один з організаторів зустрічі. Ви вже точно 

знаєте, коли і де відбудеться зустріч, яка буде його програма, які цехи та 

обладнання буде продемонстровано. Продумайте цю інформацію, складіть 

нотатки та зробіть повідомлення двом Вашим співорганізаторам. У Вас 
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п`ять хвилин на підготовку. Аналогічно інструкції, але пов`язані з іншими 

повідомленнями, надаються двом іншим студентам у групі. Щоб зробити 

таку вправу умовно-комунікативно та частково репродуктивною, треба 

надати кожному студенту спеціально створену опору. Для першого 

студента в ній буде визначена конкретна інформація про зустріч, час та 

місце проведення, основні заходи  тощо. Але в цьому випадку вправа повинна 

тренувати тільки непідготовлене монологічне мовлення і студенти не 

будуть отримувати часу на підготовку. 

Приклад 4. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу-опису з елементами 

характеристики – без опор та без рольового ігрового компонента. Вправа 

спрямована на навчання непідготовленого монологічного мовлення. 

Виконується в парах. 

Інструкція: Ви бажаєте cтворити автоматичну систему регулювання 

будинком. Опишіть своєму колезі, який буде працювати з Вами, основні 

технічні характеристики.  

Цю ж вправу можна зробити вправою з природною опорою, якщо дати 

студентам декілька фотографій сучасних будинків (зовні та всередині) та їх 

планів. У цьому випадку також легко зробити вправу умовно-

комунікативною, додавши списки ключових слів та висловів тощо. Нарешті, 

аналогічна вправа може розвивати підготовлене монологічне мовлення. 

Якщо попросити студентів зазделегіть зібрати інформацію про різні будинки 

(або дати їм для читання різноманітні тексти відповідного змісту) та 

підготувати презентацію. 

Приклад 5. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу з елементами розповіді, 

опису, характеристики вражень та емоцій – з природною опоро та з рольовим 

ігровим компонентом. Вправа спрямована на навчання непідготовленого 

монологічного мовлення. Може виконуватися в парах, групах з 3-4 студентів 

та як загально групова вправа. 
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Інструкція: Ви пройшли стажування на одному з підприємств Польщі. 

Уявіть собі, що ви побували там минулого літа. Розкажіть, як ви туди 

потрапили, опишіть завод, виробництво, обладанання, а головне детельно 

проаналізуйте, що Ви відчували (враження, почуття,емоції), коли були там. 

Приклад 6. Професійна-орієнтована вмотивована комунікативна 

продукпродуктивна вправа з мінімальним керуванням на опрацювання 

монологу-характеристики – з природною опорою та з рольовим ігровим 

компонентом. Вправа спрямована на підготовлене монологічне мовлення. 

Може виконуватися в групах з 5-6 студентів та як загально групова вправа. 

Інструкція: Уявіть собі, що ві повинні виступити на семінарі в 

університеті, де обговорюються сучасні методи утилізації відходів 

виробництва, проекти Ваших одногрупників. Ви отримаєте по два проекти 

(кожний студент отримує різні проекти). Уважно прочитайте та 

критично проаналізуйте їх. На основі аналізу зробіть доповідь щодо наданих 

проектів. Які переваги та недоліки Ви бачите в кожному з них? Який проект 

ви обрали б як найкращий? Чому? Як би Ви рекомендували удосконалити 

проект, обраний Вами як найкращий? Яких переробок потребує гірший 

проект, щоб стати прийнятним? 

Приклад 7. Вмотивована комунікативна продуктивна вправа з 

мінімальним керуванням на опрацювання монологу-полеміки – з природною 

опорою (завдяки роботі в Інтернеті безпосередньо перед виконанням вправи) 

та без рольового ігрового компонента . Вправа спрямована на підготовлене 

монологічне мовлення. Може виконуватися в парах, в групах з 3-4 студентів 

та як загально групова вправа. 

Інструкція: Ми щойно закінчили роботу в мережі Інтернет на сайті 

www.electricvehicles.com, де Ви брали участь в Інтерент-дискусії за темою 

«Electric cars», яка проводиться в рамках Discussion Forum на цьому сайті. 

Читаючи думки учасників дискусії, Ви бачили, що деякі з них висловлюють 

впевненість, що такі машини не мають майбутнього. Чи можете Ви 

погодитись з такою думкою? Якщо так, то чому? Наведіть аргументи та 

http://www.electricvehicles.com/
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приклади. Якщо ні, то чому? Наведіть аргументи та приклади. Підготуйте 

вдома презентацію на цю тему. 

Останній приклад є ілюстрацією можливостей використання технічних 

засобів навчання для виконання вправ, що належить до підсистеми, яка 

розглядається. Для неї найважливішим джерелом є, напевно, Інтернет як 

невичерпне джерело інформації та стимулів для підготовки презентацій та 

доповідей. 

Таким же джерелом можуть служити аудіо та відеоматеріали: 

наприклад, коли студенти роблять доповідь-критичний аналіз проглянутого 

фільму або висловлюють свої погляди щодо інформації у прослуханому 

аудіотексті  у вигляді коротких презентацій. 

У цьому плані особливо корисним є переглянуті безпосередньо на 

телеекрані або записані на відеоплівку теленовини. Наприклад, якщо вчора 

викладач записав теленовини британської корпорації BBC, то на 

сьогоднішньому занятті він може дати продивитися їх студентам, 

поставивши таке завдання: 

 Продивіться та прослухайте вчорашні теленовини BBC. Чим вони 

відрізняються від вчорашніх теленовин вітчизняних телекомпаній? Які події 

висвітлюються в обох програмах (вітчизняних та британських), а які не 

висвітлюються в наших новинах, але висвітлюються в британських та 

навпаки? Що є спільного та яка різниця у висвітленні тих подій та фактів, 

що обговорюються як у вітчизняних так і в британських теленовинах? Які 

відмінності та що спільного Ви бачите в побудуванні програми теленовин? 

Можливим є й переказ переглянутих та прослуханих теленовин або 

інших телепередач (наприклад, в парах) з наступним їх обговоренням, 

запитаннями та відповідями тощо. Але переказ доцільний тільки тоді, коли 

обидва студенти в парі дивляться та прослуховують різні теленовини або 

телепередачі – наприклад, теленовини двох різних телекомпаній. 

Аналогічні види роботи можливі з матеріалами радіопередач, особливо 

радіоновин. Навіть слайдами та діафільмами можуть бути корисними для 
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виконання вправ підсистеми, що розглядається, – наприклад, опис у 

монологічній формі слайда, на якому зображений процес обробки, механізм, 

деталь тощо. На основі кадрів сюжетного діафільму можна попросити 

студентів розповісти про зображені події і т. д. 

Якщо говорити про особливості змін в обговорених вище вправах з 

прогресом студентів, особливо на просунутому етапі навчання 

монологічного мовлення, то вони є такими: різке скорочення кількості 

умовно-комунікативних репродуктивних вправ зі спеціально створеними 

опорами; суттєве підвищення мовної та змістової складності; практичне 

злиття навчання діалогічного та монологічного мовлення, коли у рамках 

рольових, ділових ігор та дискусій студенти виступають з презентаціями, 

доповідями, звітами з наступним їх обговоренням і т. ін. 

Головне полягає у суттєвому підвищенні автономії тих, хто навчається. 

У зв’язку з цим дуже важливого значення набувають презентації студентів, 

які робляться не за тематикою та завданнями, запропонованими викладачем 

або підручником, а за так званими «вільними» темами. Їх кожний студент 

обирає сам, виходячи з власних інтересів. Він мусить робити відповідні 

«вільні» презентації досить регулярно (з певною періодичністю), а на їх 

основі завжди проводяться загально групові дискусії. Починати їх треба 

якомога раніше – не на просунутому етапі, а вже на основному. 
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РОЗДІЛ 3 

Навчання іншомовного монологічного мовлення із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій  

 

3.1. Особливості застосування відеоматеріалів при навчанні 

іноземної мови 

Актуальність проблеми застосування відео при навчанні іноземним 

мовам пов'язана з тим, що одна з основних задач навчання іноземних мов – 

навчання іншомовної усного мовлення – повинна вирішуватися з широким 

використанням технічних засобів наочності, і зокрема відео-наочності. 

При застосуванні відеофонограми змінюється психологічна діяльності 

студентів, і, перш за все таких її сторін, як увага і пам'ять. Під час перегляду 

в аудиторії виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності. За таких 

умов навіть неуважний студент стає уважним, тому що потрібно докласти 

певних зусиль для того щоб зрозуміти зміст побаченого, а інтенсивність 

уваги впливає на процес запам'ятовування. Використання різних каналів 

надходження інформації (слуховий, зоровий, моторне сприйняття) позитивно 

впливає на міцність фіксації мовного матеріалу. 

Встановлено, що засвоєння аудіовізуальної інформації вимагає від 

людини додаткових зусиль і витрат деякої інтелектуальної енергії. Отже 

можна сказати, що використання відео пов'язане з необхідністю включення 

студентами довільної уваги [36].  

За допомогою відеоматеріалів ефективно вирішуються багато 

дидактичних та виховних завдань [8]: 

− пояснення в динаміці принципів дії складних механізмів і машин; 

− навчання алгоритмам виконання різних видів діяльності і 

організації тестових випробувань; 

− зміцнення зв'язку навчання з життям і створення специфічного 

мовного середовища для студентів; 
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− виконання тренувальних робіт, вправ, моделювання процесів; 

− проведення необхідних вимірювань: створення баз (банків) даних 

для проведення навчально-тренувальних і дослідницьких робіт; 

комп'ютерного обліку успішності кожного студента;  

− здійснення диференційного підходу до організації навчання; 

− раціоналізації навчального процесу та підвищення його 

продуктивності;  

− забезпечення оптимального обсягу передачі і засвоєння наукової 

інформації шляхом підвищення якості педагогічного управління.      

Використання відеоматеріалів висуває великі вимоги до організації 

навчального процесу, який повинен відрізнятися чіткістю, продуманістю, 

доцільністю і викладач повинен вміти залучати студентів у коло 

досліджуваних проблем, спрямовати їх діяльність, робити узагальнюючі 

висновки, надавати індивідуальну допомогу в процесі самостійної роботи. 

Використання відеозаписів сприяє індивідуалізації навчання і розвитку 

мотивованості мовленнєвої діяльності студентів: по-перше – самомотивація, 

коли матеріал цікавий сам по собі, і, по-друге – це мотивація, яка з’являється 

завдяки тому, що студент розуміє запропонований матеріал, орієнтується у 

поставленій викладачем задачі і має свою особисту думку щодо побаченого. 

Ще однією перевагою відеоматеріалу є сила емоційного впливу на студентів. 

Головна увага має бути спрямована на формування особистісного ставлення 

до побаченого; для цього потрібно: по-перше, проводити систематичний 

показ відеоматеріалів, а по-друге, методично організовувати демонстрацію 

відібраних відеоматеріалів. 

Одна з основних можливостей відео не властива ніяким іншим засобам 

наочності – це здатність створення мовного середовища, якої іноді бракує 

студентам під час навчання іноземної мови. Робота з відеоматеріалом 

повинна визначатися тим методичним завданням, яке ставиться перед ним, 

служити засобом розвитку навичок аудіювання. [3, с. 51]. 
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Робота з відеофрагментами складається з наступних чотирьох етапів: 

1. Робота з незнайомими словами. Таку роботу слід розпочати до 

демонстрації. 

2. Вступна бесіда. 

3. Перегляд відеофрагменту. 

4. Перевірка розуміння відеофрагменту, переказ побаченого. 

Показ відео на заняттях іноземної мови дає можливість наочно 

ознайомити студентів з особливостями усного мовлення та типовими 

мовними моделями. Спираючись на зоровий образ вдається більш влучніше 

передати ту чи іншу інформацію, ситуацію мовного спілкування, створити 

аналог реальної мовної ситуації, забезпечити більшу ефективність 

сприйняття, що дає можливість краще запам'ятати мовний матеріал у 

поєднанні з відповідною мовною ситуацією. Навчальне відео створює 

додаткове мовне середовище, відтворює мовну ситуацію звуковими і 

зоровими засобами і надає додаткові можливості для оволодіння 

непідготовленою ситуативною промовою в умовах навчальної аудиторії. 

Одне з основних завдань навчання іноземної мови – розвиток навичок 

говоріння. Однак опанування цим видом діяльності пов'язане з великими 

труднощами, які обумовлені складністю самого процесу мовного 

висловлювання. Щоб створити мотивацію спілкування іноземною мовою у 

навчальних умовах, необхідно використовувати ситуацію, тобто обставини, 

які викликають потребу говорити. У процесі перегляду відеофільмів 

іноземною мовою, створюються такі умови, коли студенти починають 

розмову, обговорення. Крім того, вони слухають промову носія мови, 

знайомляться з процесами та механізмами, які у подальшому виступають 

гарними прикладами для створення студентами іншомовного професійно 

орієнтованого монологічного мовлення. 
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3.2. Система вправ для формування умінь монологічного 

висловлювання на основі відеофільму / відеофрагменту 

Відбір відеоматеріалу, як і процес розробки системи завдань до них 

дуже складний і займає багато часу. Але зібравши матеріал один раз, їм 

можна користуватися неодноразово, слідкуючи, щоб він відповідав 

тематичному модулю [22, с. 31]. Багато методистів займаються розробкою 

вправ для формування умінь монологічного висловлювання на основі 

відеофільму / відеофрагменту. Так, Ю. Комарова визначає роль 

відеофрагментів у навчальному процесі як функціональних опор, які 

допомагають формуванню конкретних умінь. Вона визначає їх функції 

відповідно до етапів роботи над ними [15]: 

1-й етап: відеофрагмент 1 – змістовна опора.  

2-й етап: відеофрагмент 2 – смислова опора. 

3-й етап: відеофрагмент 3 – стимул. 

Беручи до уваги функції відеофрагментів на кожному етапі, 

Ю. Комарова визначає вміння побудови монологічного висловлювання 

наступним чином: 

1 етап: вміння висловлювати свої думки в монологічній формі з 

опорою на відеофрагмент 1. 

2 етап: вміння розгортати стратегію висловлювання  –  монологу з 

опорою на відеофрагмент 2. 

3 етап: вміння висловлюватися у формі монологу з опорою на 

відеофрагмент 3 [15, с. 78].  

Схожі методи роботи над фільмом пропонує і методист Ф. Вехаге [40]. 

Він виділяє кілька циклів вправ, пов'язаних з демонстрацією відеофільму без 

звуку і зі звуком: 

1-й етап: підготовчий. На цьому етапі виконуються вправи з 

аудіювання діалогів, які будуть звучати в фільмі; складаються списки питань 

за змістом, 
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2-й етап: інтерактивні вправи перед демонстрацією фільму: діалоги, що 

відображають ситуацію у фільмі; відтворення повноти сценарію; 

обговорення назви; власні думки стосовно назви. 

3-й етап: перегляд фільму без звуку. Опис окремих кадрів фільму 

(стоп-кадр); презентація окремої частини з подальшим обговоренням, 

інтерпретацією передбачення змісту наступної частини; підбір необхідних 

лексичних одиниць; складання письмово діалогу / тексту з фільму (групова 

робота); складання питань до переглянутого відеофрагменту; передача змісту 

відеофрагменту в різних граматичних часах. 

4-й етап: перегляд фільму зі звуком: визначити у запропонованому 

списку слова, які студенти «бачать» і «чують»; вставити в запропонований 

текст важливі пропущені слова; провести рольову гру за змістом 

відеофрагменту; скласти питання для спілкування, дискусії за змістом 

фільму; виконати вправи, що базуються на матеріалі відеофрагменту; 

відтворити текст відеофрагменту в груповій роботі; відтворити повний зміст 

відеоматеріалу. 

5-й етап: вправи після перегляду відеофільму: розподілити твердження 

у логічній послідовності розвитку подій; створити продукцію нового 

власного відеотексту; скласти вправи multiple choice до зображення і до 

звукового запису; відповісти на питання; провести роботу над текстом з 

пропущеними словами; створити свій відеофільм [40, с. 19]. Такі види вправ 

підвищують інтерес до іноземної мови, значно поповнюють словниковий 

запас студентів та урізноманітнюють заняття.  

На думку І. Ісенко, використання автентичних фільмів в процесі 

оволодіння студентами іноземною мовою як засобом міжкультурного 

спілкування при формуванні соціолінгвістичної компетенції вимагає від 

викладача проведення певної підготовчої роботи, а саме: 

Розділити фільм на робочі логічно завершені епізоди, які зазвичай 

збігаються з розподілом на сцени. 
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Скласти монтажний лист (схему) до кожного епізоду, тобто письмово 

зафіксувати всі репліки. 

Визначити кількість і значення всіх представлених лексичних одиниць, 

а також граматичних явищ, якими повинні оволодіти студенти. 

Виявити у фільмі конкретний соціолінгвістичний матеріал (мовний і 

немовний), що потребує засвоєння. Визначити відповідний соціокультурний 

контекст їх вживання, вказавши епізоди фільму і ситуації спілкування, у яких 

вони зустрічаються. 

Скласти серію завдань і вправ, необхідність яких обумовлюється 

соціолінгвістичної цінністю і особливостями мовного матеріалу, тим чи 

іншим етапом роботи, рівнем комунікативної компетенції студентів у цілому 

і соціолінгвістичних компетенцій зокрема. 

По можливості підібрати цікаві тексти для додаткового читання, що 

мають схожу тематику. 

Така підготовка викладача забезпечує в дидактично-методичному плані 

роботу над фільмом, дозволяє уникнути перенапруги уваги студентів і 

зберегти їх інтерес до фільму [12, с. 79]. Також І. Ісенко з методичної точки 

зору рекомендує розділити роботу студентів над автентичними фільмами на 

чотири етапи: 

 етап аналітичної діяльності; 

 етап умовно-мовленнєвої діяльності; 

 етап керованого спілкування; 

 етап вільного спілкування. 

 Послідовність етапів та зміст кожного відображають певною мірою 

формування монологічного мовлення та наростання суб'єктної ролі студента 

у здійсненні ним навчально-пізнавальної комунікативної діяльності.  

Завдання та послідовність виконання кожного етапу обумовлені: 

змістом епізодів, рівнем сформованості комунікативної компетенції 

студентів та наявністю навчального часу. Виділення етапів роботи над 
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автентичними фільмами сприяє оволодінню студентами відповідним 

алгоритмом їх навчально-пізнавальної комунікативної діяльності, фактично 

відображає не тільки технологію роботи над автентичним фільмом, але і 

технологію розвитку соціолінгвістичних умінь усного іншомовного 

спілкування, що є основою формування соціолінгвістичної компетенції [12, 

с. 80].  

Ефективність використання відеоматеріалу при навчанні мови 

залежить не тільки від точного визначення його місця в системі навчання, але 

і від того, наскільки раціонально організована структура заняття, як 

узгоджені освітні можливості відеоматеріалу з завданнями навчання. 

Для вирішення кожного з поставлених завдань студенти повинні 

розуміти не тільки загальний зміст відеоматеріалу, але і пам'ятати деталі, а 

також вміти оцінювати події, давати характеристику, використовуючи при 

цьому слова і вирази з мовного супроводу відеоматеріалу. Застосування 

аудіовізуальних засобів навчання та вправ по використанню відеоматеріалів 

сприяють підвищенню якості навчання іноземної мови, дозволяють дати 

студентам наочне уявлення про фахові особливості і розвивають 

вмотивованість мовленнєвої діяльності студентів. 

Таким чином, психологічними особливостями впливу навчальних 

відеоматеріалів на студентів є здатність керувати увагою кожного окремо і 

групи в цілому, впливати на обсяг довгострокової пам'яті і збільшення 

міцності запам'ятовування, можливість застосовування емоційного впливу і 

підвищення мотивації навчання, – все це в цілому сприяє інтенсивності 

освітньго процесу і створює сприятливі умови для формування 

комунікативної компетенції студентів. 
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3.3. Підсистема вправ для навчання  професійно орієнтованого 

монологічного мовлення з використанням автентичної аудіо- та 

відеофонограми 

Основою підсистеми вправ є основні дидактичні й методичні принципи 

навчання іноземної мови, а вправи цієї підсистеми відносяться відповідно до 

загальної методичної класифікації вправ і відповідають сучасним вимогам. 

Навчання реалізується у два етапи – підготовчий і основний, до складу якого 

входять рецептивно-репродуктивний, рецептивно-продуктивний і 

продуктивний підетапи [14]. 

Метою підготовчого етапу є активізація лінгвістичних знань студентів 

у типових ситуаціях професійного спілкування, а також використання ними 

невербальних засобів. Кожен етап співвідноситься з певними групами, 

типами та видами вправ. 

Таблиця 4 

Підготовчий етап 

Групи вправ 

 

Види вправ 

1. Для активації попередніх 

лінгвістичних знань щодо професії 

інженера. 

Відповіді на запитання, зіставлення 

термінів і дефініцій 

2. Для формування понять про типові 

ситуації спілкування, комунікативні 

наміри у монологічному мовленні. 

Евристична бесіда, демонстрація 

типових ситуацій професійного 

спілкування. 

3. Для формування понять про 

невербальні засоби спілкування. 

Евристична бесіда, демонстрація 

типових ситуацій професійного 

спілкування. 

 

Таблиця 5 

Основний етап: 

рецептивно-репродуктивний підетап 

Групи вправ 

 

Види вправ 

1. Для формування навичок і вмінь 

створювати вербальні й вербально-

Визначення й письмова фіксація 

ключових слів і фраз; створення  
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зображальні опори для монологічних 

висловлювань: 

1) вербальні опори (письмово); 

2) зображально-вербальні опори 

(письмово). 

короткого плану чи схеми 

висловлювання за отриманою 

інформацією; написання субтитрів 

після перегляду відео; створення 

вербально-зображальної опори; 

відповіді на запитання. 

2. Для вдосконалення фонетичних, 

граматичних і лексичних навичок на 

рівні фрази або понадфразової 

єдності: 

1)  відтворювати  висловлювання 

вербально; 

2)  підтримувати висловлювання 

адекватною невербальною 

поведінкою. 

Доповнення речень; відтворення 

певних частин монологічних 

висловлювань на рівні фрази та 

понадфразової єдності;  відтворення 

невербальної поведінки на рівні 

окремих елементів для підтримки 

певного комунікативного наміру. 

 

Таблиця 6 

рецептивно-продуктивний підетап 

Групи вправ Види вправ 

 
1. На розвиток умінь створювати 

монолог-пояснення: 

1) зобразити ситуацію колезі;   

2) коректно використовувати фахову 

термінологію;  

3) давати дефініцію/тлумачення технічних 

термінів;  

4) унаочнювати пояснення через 

приклади;  

5) послідовно пояснювати 

ситуацію, використовуючи засоби 

логічного зв’язку;  

6) надавати рекомендації щодо 

шляхів вирішення проблем. 

Скорочення, розширення, 

перефразування речень; відтворення 

пропущених частин монологу-

пояснення від імені персонажа під час 

вимкненого звуку на основі відеоряду 

(при повторному перегляді / після 

перегляду відеофонограми). 

2. На розвиток умінь створювати 

монолог-оцінювання: 

1) давати оцінку фактам, подіям, 

вчинкам;  

2) констатувати позитивний / 

негативний стан, подій, ситуацій; 

3) формулювати висновоки із 

висловленого оцінювання;  

Відтворення пропущених частин 

монологу-оцінювання від імені 

персонажа під час притишеного 

аудіоряду на основі відеоряду (при 

повторному перегляді відеофонограми); 

коментування ситуації, висловлення 

свого ставлення до подій від імені 

персонажа / іншої особи / свого імені. 
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4) висловлювати свої думки про 

необхідність / небажаність певного 

вчинку;  

5)   обґрунтовувати оціночні судження. 

3. На розвиток умінь створювати 

монолог-переконання:  

1) формулювати тезу;  

2) пропонувати аргументи «за» / 

«проти»;  

3) формулювати висновок у 

висловлюванні та зіставляти його з 

тезою;  

4) підкріплювати аргументи 

прикладами;  

5) логічно будувати висловлювання 

за допомогою причинно-наслідкових  

зв’язків;  

6) пом’якшувати категоричність 

висловлювання відповідними  

мовленнєвими засобами;  

7) спонукати до певних дій.  

Відтворення пропущених частин 

монологу-переконання від імені 

персонажа під час притишеного 

аудіоряду на основі відеоряду (при 

повторному перегляді / після перегляду 

відеофонограми; коментування ситуації 

та висловлення аргументів «за» / 

«проти» щодо подій від імені 

персонажа / іншої особи / свого імені. 

 

Таблиця 7 

продуктивний підетап 

Групи вправ Види вправ 

 

1. На розвиток умінь створювати 

підготовлені та непідготовлені 

монологічні висловлювання  різних 

функціональних типів залежно від 

ситуації спілкування: 

1) висловлюватися у межах 

дискусії з професійних питань;  

2) використовувати невербальну 

поведінку в ситуаціях 

професійного спілкування. 

Створення монологічних висловлювань 

різних функціональних типів відповідно 

до ситуації професійного спілкування; 

дискусія на професійну тематику, 

ділова гра. 
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Приклади завдань на формування компетентності у монологічному 

мовленні  

Вибрати з запропонованих заголовків найбільш доречний до 

прослуханого спеціалізованого тексту та обґрунтуватисвій вибір. Можливий 

варіант пропозиції студентами власного заголовка з подальшою 

аргументацією точки зору. 

Вибрати доречне  формулювання чи сформулювати самостійно 

головну думку тексту та аргументувати свій вибір. 

Вибрати з запропонованих або самостійно спрогнозувати та 

обгрунтувати найбільш ймовірний з наукової точки зору подальший 

розвиток технологічного процессу. 

Описати та аргументувати найбільш суттєві деталі наукового 

поняття або процесу, дослідженню якого присвячений аудіо та 

відеоматеріал. 

Передати зміст сприйнятого науковотехнічного тексту з опорою на 

подані запитання. 

Зробити співставлення фактів, викладених в аудіо та відеоматеріалі. 

Висловити свою точку зору в монологічній формі з приводу 

можливості подальшого використання отриманої інформації. 

Підготувати стислу доповідь в усній формі на тему  прослуханого  

тексту  професійного спрямування. 

Обговорити в парах  чи  мінігрупах проблематику почутого тексту з 

опорою на підстановчі таблиці, структурномовленнєві, функціональні та 

інші типи схем. 

Провести полеміку, зробити взаємообмін думками (діалогічне 

мовлення) з приводу актуальності, новизни,  пізнавальності, змістовності 

та інших важливих ознак почутого матеріалу спеціалізованого профілю. 
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Обговорити в мінігрупах переваги і недоліки висвітленого наукового 

явища, поняття чи процесу з подальшим обміном думками в межах іншої 

робочої групи. 

Створити та розіграти діалог, полілог на тему прослуханого чи 

переглянутого аудіо або відеоматеріалу (за наявністю чи відсутністю 

комунікативних опор). 

Розіграти рольову гру, яка безпосередньо стосується  теми  

прослуханого  фрагменту фахового тексту. 

Важливим моментом є відбір матеріалів, їхня організація у тематичні 

модулі і визначення принципів та критеріїв відбору аудіо та відеоматеріалів з 

метою навчання говоріння: 

– принцип відповідності цілям і задачам навчання, 

– принцип урахування спеціальності та напряму підготовки, 

– принцип автентичності, 

– принцип жанрової та стильової репрезентативності аудіо та 

відеоматеріалів, 

– інформативність, 

– проблемність, 

– принцип новизни, 

– принцип доступності (доступність мови та змісту), 

– принцип тематичної організації матеріалів [34]. 

У перспективі потрібно проводити постійний аналіз доцільності і 

актуальності відбору аудіо або відеоматеріалів, їх оновлення, доповнення та 

впровадження у методику навчання професійно орієнтованого говоріння 

студентів технічних спеціальностей з подальшою оцінкою ефективності, 

тому що завдяки динаміці зростання технічного прогресу відбуваються 

постійні зміни, відкриття, вдосконалення виробництва на підприємствах. 
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Висновки 

Успішне володіння іншомовним монологічним мовленням – це уміння 

планувати, здійснювати і коригувати власну комунікативну поведінку у 

різних типах моногічних висловлювань відповідно до конкретної ситуації 

спілкування, мовленнєвого завдання, комунікативного наміру згідно правил 

спілкування у цільовій національно-культурній спільноті. 

Щоб зацікавити студентів у вивченні іноземної мови у першу чергу 

необхідна мотивація, розуміння необхідності володіння іноземною мовою 

для подальшого розвитку особистості у професійному плані та кар’єрному 

зростанні.  

По-друге, щоб навчити студентів технічних спеціальностей 

іншомовному професійно орієнтованому монологічному мовленню, потрібно 

враховувати взаємодію викладача-лінгвіста і викладача профілюючої 

кафедри, вирішуючи проблему створення технології навчання і виконуючи 

конкретні дидактичні функції: правильне і доречне використання лексики, її 

паралельне вивчення на заняттях з профілюючих предметів і з іноземної 

мови; моделювання професійно обумовлених ситуацій наближених до 

реального життя і які можуть відбуватися на підприємствах, науково 

дослідних інститутах, лабораторіях тощо; розробка системи пошуку 

автентичних текстів, або написання та переклад текстів технічного змісту за 

спеціальністю; створення комплексу вправ і комунікативно-пізнавальних 

завдань для кращого засвоєння конкретної теми окремо і розробка тестових і 

контрольних у цілому. 

По-третє – це використання автентичної аудіо- та відеофонограми. 

Важливим моментом є відбір матеріалів, їхня організація у тематичні модулі 

і визначення принципів та критеріїв відбору аудіо та відеоматеріалів з метою 

навчання говоріння. Автентичний матеріал повинен проходити як жорстку 

фільтрацію, так і заохочувати студентів до самостійного пошуку нової 

інформації та розширення нових знань. 
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Постійне обговорення цікавих для студентів тем, проведення круглих 

столів, диспутів, дискусій, доповідей, презентацій тощо залучає студентів до 

самостійної роботи, розвитку та реалізації навчання іншомовному 

професійно орієнтованому монологічному мовленню. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Дескриптори професійних мовленнєвих умінь  

 

By the end of the course students will be able to: 

 

Preparation course exit 

level (an optional course 

for entrants whose 

language proficiency level 

is below B1+) 

B2 

Bachelor’s qualification 

level 

C1 

Enhanced academic 

mobility level 

 

Overall spoken interaction 

 

 exploit a wide 

range of simple language 

to deal with most 

situations likely to arise in 

academic or professional  

environment 

 

 communicate with 

some confidence on study 

and specialism-related 

topics 

 

 enter unprepared 

into, and maintain a 

conversation on, familiar 

study and specialism-

related topics (express 

personal opinions and 

exchange information, 

e.g. student activities, 

work placements, current 

study and specialism-

related events) 

 use the language 

fluently, accurately and 

effectively on a wide 

range of study and 

specialism-related topics 

 

o communicate 

within academic or 

professional environment 

with a degree of fluency 

and spontaneity that 

makes regular interaction 

with native speakers quite 

possible 

 

 take an active part 

in extended conversations 

and discussions on most 

general topics in 

academic or professional 

context, accounting for 

and sustaining one’s 

views 

 handle a full range 

of oral interaction with 

confidence and 

competence on a wide 

range of study and 

specialism-related topics; 

only a conceptually 

difficult subject 

specialism or topic may 

hinder a natural, smooth 

flow of language  

 

 communicate 

adequately, fluently and 

spontaneously without 

much obvious searching 

for expressions 

 

 follow easily and 

contribute to complex 

interactions in discussions 

on abstract, complex and 

unfamiliar study and 

specialism- related topics 
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Discussions and Meeting 

 take part in 

discussions of familiar 

study and specialism-

related topics and 

generally follow much of 

what is said, provided 

speech is clearly 

articulated in standard 

dialect  

  express a point of 

view clearly, but may 

have difficulty engaging 

in debate on study and 

specialism-related topics 

 take an active part 

in routine and non-routine 

discussions in familiar 

academic and professional 

contexts, understand in 

detail the points given 

prominence by the 

speaker 

 contribute, account 

for and sustain opinions in 

discussion on academic 

and specialism-related 

topics by providing 

relevant explanations, 

arguments and comments 

 easily keep up with 

a debate, even on abstract, 

complex, unfamiliar study 

and specialism-related 

topics 

 argue a formal 

position convincingly, 

responding to questions 

and comments and 

answering complex lines 

of counter-argument 

fluently, spontaneously 

and appropriately 

 

Goal-oriented cooperation 

 generally follow 

what is said, and invite 

others to give their views 

on how to proceed y make 

one’s opinion and 

reactions understood, 

giving brief reasons and 

explanations 

 help along the 

progress of work by 

inviting others to join in, 

say what they think, etc. 

 

 make one’s opinion 

and reactions clearly 

understood, giving 

extended reasons and 

explanations 

 skilfully facilitate 

the progress of work by 

making appropriate and 

supportive contributions y 

outline an issue or a 

problem in the academic 

or professional field 

clearly and effectively, 

speculating about causes, 

consequences, advantages 

and disadvantages of 

different approaches 

 

Information exchange 

 find out and pass on 

straightforward factual 

study and specialism-

related information y ask 

for and follow detailed 

instructions 

 pass on detailed 

study and specialism-

related information 

reliably, synthesising and 

reporting it from a 

number of sources y 

respond adequately to a 

request for detailed 

instructions 

 synthesise and 

report detailed and 

complex study and 

specialis-related 

information and 

arguments from a number 

of sources y respond 

fluently and effectively to 

a request for detailed 

instructions 
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Overall spoken production 

 

 reasonably fluently 

give a straightforward 

description of one of a 

variety of study and 

specialism-related topics, 

presenting it as a linear 

sequence of points 

 give clear, detailed 

descriptions and 

presentations on a wide 

range of study and 

specialism-related topics, 

expanding and supporting 

ideas with relevant 

examples 

 give clear, detailed 

well-structured 

descriptions and 

presentations on complex 

study and specialism-

related  topics, integrating 

sub-themes and 

developing particular 

points 

 

Formal sustained monologue 

 

 give a 

straightforward 

description or prepared 

presentation on a familiar 

topic within own 

academic or professional 

field, clear enough to be 

followed without 

difficulty, and in which 

the main points are given 

as a linear sequence and 

explained with reasonable 

precision 

 

 briefly give reasons 

and explanations for 

opinions, plans and 

actions 

 

 take follow-up 

questions but may have to 

ask for repetition if the 

speech was rapid 

 give a clear, 

prepared description or 

presentation of a wide 

range of topics within 

their academic or 

professional field, giving 

reasons in support of or 

against a particular point 

of view 

 

 develop a clear 

argument on a topical 

issue in academic and 

professional areas, 

expanding and supporting 

points of view with 

relevant examples y take a 

series of follow up 

questions with a degree of 

fluency and spontaneity 

which poses no strain on 

either the speaker or 

audience 

 give a clear, 

elaborate. well-structured 

description or 

presentation of a complex 

study and specialism-

related topic, expanding 

and supporting points of 

view at some length with 

subsidiary points and 

relevant examples 

 

 develop a well-

structured argument 

systematically 

highlighting significant 

points and relevant 

supporting details 

 

 handle follow-up 

questions and 

interruptions well, 

responding spontaneously 

and appropriately 
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Додаток 2 

 

Мовні кліше для навчання монологічного мовлення 

 

Agreement / Addition / Similarity 

 

in the first place 

not only ... but also 

as a matter of fact 

in addition 

coupled with 

first, second, third 

in the light of 

not to mention 

to say nothing of 

equally important 

 

identically 

uniquely 

moreover 

as well as 

together with 

of course 

likewise 

comparatively 

similarly 

furthermore 

 

 

Opposition / Limitation / Contradiction 

 

although this may be true 

in contrast 

different from 

of course ..., but 

on the other hand 

on the contrary 

at the same time 

in spite of 

even so / though 

be that as it may 

then again 

above all 

 

besides 

as much as 

even though 

although 

instead 

whereas 

despite 

conversely 

otherwise 

rather 

nevertheless 

regardless 

 

  

Cause / Condition / Purpose 

 

in the event that 

granted (that) 

as / so long as 

on (the) condition (that) 

for the purpose of 

with this intention 

in the hope that 

to the end that 

in order to 

provided that 

given that 

only / even if 
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Examples / Support / Emphasis 

 

in other words 

to put it differently 

for one thing 

as an illustration 

in this case 

for this reason 

to put it another way 

that is to say 

with attention to 

by all means 

important to realize 

another key point 

first thing to remember 

most compelling evidence 

must be remembered 

to point out 

explicitly 

specifically 

significantly 

particularly 

in general 

in particular 

in detail 

for example 

for instance 

to demonstrate 

to emphasize 

to repeat 

to clarify 

to explain 

to enumerate 

with this in mind 

 

Effect / Consequence / Result 

 

as a result 

under those circumstances 

in that case 

for this reason 

in effect 

 

therefore 

thereupon 

forthwith 

accordingly 

henceforth 

 

 

Conclusion / Summary / Restatement 

 

as can be seen 

generally speaking 

in the final analysis 

all things considered 

as shown above 

in the long run 

given these points 

as has been noted 

in a word 

for the most part 

after all 

on balance 

altogether 

overall 

ordinarily 

usually 

by and large 

to sum up 

on the whole 

in any event 

in either case 

all in all 
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Додаток 3 

 

Етапи побудови монологу 

 

Structuring 

When delivering a structured monologue, one of the ways to begin your 

presentation is to outline outline its structure, using one of the following following 

phrases:  

 

 I’ve divided my presentation / speech into three (main) parts. 

 In my presentation/speech I’ll focus on three major issues. 

 

Effective Openings 

 

In order to grab the attention of the audience you may employ one of the following 

devices:  

Rhetorical questions;  

Interesting facts; 

Stories and scenarios; 

Problems to think about;  

Quotations. 

 

Rhetorical questions 

 

Is market research important for product development?  

Do we really need time management seminars?  

Interesting facts 

According to an article I read recently, …  

Did you know that … ? 

I’d like to share an amazing fact / figure with you. 

 

 

Stories and Scenarios 

 

Let me tell you what happened to me …  

Suppose ...  

Imagine ...  

How would you go about it? 

Imagine you had to … . 

What would be your first step? 

 

 

Quoting a well-known person 
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As … once said, …  

To quote a well-known scientists, … 

To put it in the words of … 

 

 

 

Introducing a Point 

 

When delivering the presentation on the particular subject it is relevant to 

introduce the key points. 

You may use one of the following phrases: 

First of all I'd like to point out ...  

The main problem is ... 

The question of ...  

Speaking of ... 

 

 

Enumeration of points 

 

If you are asked to provide several reasons, factors or arguments in a row, you 

have to organize them in the logical way 

 

In order to structure your answer properly enumerate the main points using one of 

the suggested phrases: 

First of all, I’d like to say ...  

In addition to that ... 

Moreover, ...  

Furthermore, ...  

Another example of this is ...  

First, second, third ...  

Finally, ... 

 

 

Moving to the next point 

 

This leads directly to my next point. 

This brings us to the next question. 

Let’s now move on / turn to …  

After examining this point, let’s turn to … 

Let’s now take a look at … 
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Going back 

 

As I said / mentioned earlier, … 

Let me come back to what I said before …  

Let’s go back to what we were discussing earlier. 

As I’ve already explained, …  

As I pointed out in the first section, … 

 

 

 

Stating something as a fact 

 

Do not be afraid to state some information as a well-known fact, if it is justified by 

the subject of discussion. However, you should be very careful when applying one 

of the following phrases:  

 

As everyone knows ...  

It is generally accepted that ... 

There can be no doubt that ... 

It is a fact that ... 

Nobody will deny that ... 

Everyone knows that ... 

 

 

 

Giving Your Opinion 

 

There exist a variety of ways how to express your opinion when speaking English. 

The choice of an expression to be used in the particular situation depends on how 

strong your opinion is, i.e. how sure you are about a particular thing. 

 

 

Giving Your Opinion 

 

Neutrally I think…  

I feel that… 

In my opinion…  

As far as I'm concerned… 

As I see it…   

In my view I tend to think that… 

From my point of view… 
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Giving a Strong Opinion 

 

I'm absolutely convinced that… 

I'm sure that…  

I strongly believe that…  

I have no doubt that…  

There is no doubt that …  

I am absolutely certain that … 

 

 

Expressing Uncertainty 

 

I definitely doubt if that … 

I am not sure that … 

I am not certain that … 

As far as I know …  

It is very doubtful whether … 

 

 

Giving reasons 

 

These standard phrases are useful in a variety of situations, when you are asked to 

explain something providing additional information or giving the reasons.  

 

The reason for this is (that) ...  

I base my argument on ...  

I tell you all this because ... 

 

 

Rephrasing Expressions 

Sometimes we say things that other people don't understand, or we give the wrong 

impression. If you are asked to explain or clarify your idea, do not use the same 

expressions and/or phrases, try to reformulate it starting your answer using one of 

the following phrases: 

What I meant to say was… 

Let me rephrase that… 

Let me put this another way… 

Perhaps I'm not making myself clear…  

The basic idea is…  

One way of looking at it is…  

Another way of looking at it is…  

What I want to say is… 
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Indicating the end of your talk 

 

I’m now approaching / nearing the end of my presentation. 

Well, this brings me to the end of my presentation. 

That covers just about everything I wanted to say about …  

As a final point, I’d like to …  

Finally, I’d like to highlight one key issue. 

 

 

 

Drawing conclusions and summing up 

 

The obvious conclusion is ... 

 Last but not least ...  

The only alternative (left) is ... 

 The only possible solution/conclusion is ...  

In conclusion we can say that ...  

To cut a long story short, ... 

 Just to give you the main points again, ... 
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Додаток 4 

 

Загальнокультурні і професійно орієнтовані вміння, необхідні 

викладачам іноземної мови в умовах міжкультурної комунікації 

 

 

Професійно орієнтоване говоріння 

 

 ведення уточнюючих переговорів у зв'язку з необхідністю отримати  

запрошення взяти участь у міжнародному семінарі / конференції  

 етикет мовленнєвої в поведінки ситуаціях вітання / обміну візитними 

картками / прощання із зарубіжними колегами  

 опис свого місця роботи і професійних обов'язків 

 етикет мовленнєвої поведінки в ситуаціях офіційних прийомів з нагоди 

вдкриття підприємства / закриття семінару / конференції 

 етикет мовленнcвої поведінки під час перерв у роботі  

 участь у професійних дискусіях  

 виступ із повідомленням / доповіддю 

 обговорення програми / виступів учасників / обмін враженнями по 

закінченні роботи конференції  

 виклад / опис / обговорення професійних інтересів 

 спілкування під чaс відповідей на запитання анкет / інтерв'ю 

зарубіжних колег з питань, що представляють професійний інтерес 

 обговорення промислової системи України та зарубіжних партнерів   

 спілкування під час участі в культурній програмі 
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Додаток 5 

 

Глосарій 

1. Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої 

освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти. 

2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС. 

3. Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, 

що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання 

поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, 

методологічні). 

4. Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. 

5. Комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності. 
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6. Монолог – це спрямований безпосередньо до співрозмовника чи 

аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає 

висловлювання однієї особи. 

7. Монолог-міркування спирається на умовиводи як процес 

мислення, в ході якого на основі вихідної тези (судження) чи декількох тез 

(суджень) робиться висновок. 

8. Монолог-опис – це констатуючий тип монологічного 

висловлювання, в кому стверджується наявність чи відсутність будь-яких 

ознак в об’єкті, описується людина, оточуючі предмети тощо, вказується 

просторове розміщення об’єктів, перераховуються їх якості та ознаки. 

9. Монолог-переконання є різновидом монологу-міркування. Його 

мета – переконати слухача (слухачів), сформувати в нього (них) конкретні 

мотиви, спогади, спонукати його (їх) до певних дій. 

10. Монолог-розповідь є динамічним типом монологічного 

висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій, дій чи станів. 

Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в хронологічній 

(часовій) послідовності. 

11. Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого 

навчають, з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду.  

12. Результати навчання – компетентності (знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 

продемонструвати особа після завершення навчання. 

13. Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка. 

14. Уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань 

та розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів). 
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