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SUMMARY 
Berezan Valentyna. Training students of social specialties for the formation of 

competent and safe use of web-technologies by junior pupils.  
The purpose of the article is to analyze the importance of Web-technologies in the 

spheres of social space (positive and negative tendencies), to offer a variant of competent in the 
field of information and communication technologies future social pedagogue and social worker 
training on the basis of analysis of educational programs of training specialists.  

The article contains a study of theoretical and methodological aspects of training of the 
future specialists of social specialties for work with junior schoolchildren and their parents 
regarding the competent and safe use of resources of the virtual space.  

The author describes the concept, outlines a brief history, reveals the positive trends of 
Web-technologies (use of Web-browsers, Web-sites, IM – instant messaging, IRC – Internet 
chats, voice chats, video conferencing, social networks). The article covers concepts related to 
security in the World Wide Web (flooding, trolling, spamming, flaming, off-topic, hotlink). 
The publication provides a list of Internet threats to children. 

The researcher explains the combined efforts of scientists with the largest technical 
corporations in addressing the issues of preventing the risk of interaction between the child 
and various web-technologies. These are such projects as the manual “Children on the 
Internet: how to teach security in the virtual world”, developed by the employees of the 
Institute of Psychology named after G. S. Kostiuk of NAPS of Ukraine and one of the largest 
Internet providers in Ukraine the “Kyivstar Company”; educational and methodological 
manual “Educating the culture of the user of the Internet. Security in the World Wide Web”, 
developed by the staff of the Institute of Innovative Technologies and the Content of 
Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine with the support of the 
Partnership in Training program of company “Microsoft Ukraine”. 

The author justifies the necessity of the analysis of the content component in the cycle of 
professional and practical training of students of the specialties “Social pedagogy” and “Social 
work” and supplementing the content, forms and methods of training the future specialist in the 
form of special topics, and tasks in the disciplines of the given cycle is substantiated. 

Key words: Web-technologies, social education, pupil’s social self-realization, risks and 
safety of self-realization of the individual in the modern information society, content component 
of the preparation of the future social teacher and social worker. 
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ЦІЛІ І ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ХАРЧОВИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНО 
ОРІЄНТОВАНОМУ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

  
У статті проаналізовано сучасні підходи до визначеннѐ цілей і   змісту 

навчаннѐ англійської мови длѐ професійного спілкуваннѐ. Конкретизовано зміст 
формуваннѐ англомовної компетентності у професійно оріюнтованому 
монологічному мовленні в майбутніх фахівців з харчових технологій та інженерії на 
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основі аналізу Загальноювропейських рекомендацій з мовної освіти, Програми з 
англійської мови длѐ професійного спілкуваннѐ, паспорта спеціальності «Харчові 
технології» спеціалізації  «Харчові технології та інженеріѐ», програми навчальної 
дисципліни «Іноземна мова професійного спрѐмуваннѐ» длѐ студентів спеціальності 
181 «Харчові технології та інженеріѐ», а також анкетуваннѐ 65 фахівців, ѐкі 
працяять у галузі харчової промисловості та студентів, ѐкі навчаятьсѐ за  
спеціальністя 181 «Харчові технології та інженеріѐ». 

Ключові слова: цілі навчаннѐ, зміст навчаннѐ, предметний аспект, 
процесуальний аспект, компетентність у професійно оріюнтованому монологічному 
мовленні, фахівці з харчових технологій. 

  
Постановка проблеми. Актуальність дослідженнѐ зумовлена потребоя 

суспільства у фахівцѐх харчової промисловості, здатних брати участь у 
міжнародних проектах, здійснявати професійну комунікація з іноземними 
колегами, представлѐти своя продукція на міжнародних спеціалізованих 
виставках; існуячими протиріччѐми між соціальним замовленнѐм і вимогами  
до випускників бакалаврату спеціальності  181 «Харчові технології» й цілѐми 
та змістом підготовки майбутніх фахівців із харчових технологій та інженерії і 
скороченнѐм аудиторних годин дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрѐмуваннѐм» (ІМПС) на технологічних факультетах; нагальноя потребоя 
впровадженнѐ сучасних підходів до вирішеннѐ методичних завдань 
формуваннѐ в майбутніх фахівців із харчових технологій та інженерії 
англомовної компетентності в монологічному мовленні. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемі формуваннѐ у студентів 
немовних спеціальностей англомовної компетентності в монологічному 
мовленні присвѐчені роботи багатьох учених. Так, Л. В. Бондар досліджую 
проблеми навчаннѐ професійно спрѐмованого монологічного мовленнѐ 
студентів технічних спеціальностей з урахуваннѐм їх навчальних стилів, 
С. Е. Кіржнер вивчаю навчаннѐ майбутніх яристів професійного 
англійського  монологічного  мовленнѐ  з використаннѐм автентичної 
відеофонограми, Ю. М. Несин досліджую навчаннѐ майбутніх офіцерів 
професійно спрѐмованого монологу-міркуваннѐ на основі англомовних 
фахових автентичних аудіотекстів. Однак проблема визначеннѐ змісту длѐ 
формуваннѐ в майбутніх фахівців з харчових технологій та інженерії 
англомовної компетентності в монологічному мовленні в прѐмій її 
постановці остаточно не вирішена. 

Мета статті полѐгаю в конкретизації цілей та основних компонентів 
предметного і процесуального аспектів змісту формуваннѐ в майбутніх 
фахівців із харчових технологій та інженерії англомовної компетентності в 
монологічному мовленні. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети були 
використані загальнонаукові методи – вивченнѐ й аналіз наукової 
методичної літератури з питань дослідженнѐ, аналіз чинних програм, 
емпіричні – проведеннѐ анкетуваннѐ серед фахівців та студентів, що 
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навчаятьсѐ за спеціальністя 181 «Харчові технології та інженеріѐ» та 
узагальненнѐ результатів. 

Виклад основного матеріалу. У паспорті спеціальності 181 «Харчові 
технології», окрім професійних дисциплін, виділено цикл гуманітарних 
предметів, серед ѐких «Іноземна мова» ю нормативноя навчальноя 
дисципліноя, обов’ѐзковоя длѐ вивченнѐ кожним студентом на першому 
курсі університету. Відповідно до паспорту спеціальності, майбутні фахівці 
з харчових технологій та інженерії повинні володіти сучасноя діловоя 
іноземноя мовоя професійного спрѐмуваннѐ; розуміти іноземну мову й 
розвивати вміннѐ ділової професійної комунікації *13, 11+.  

Аналіз чинних програм із дисципліни ІМПС і наукової літератури з 
методики викладаннѐ іноземних мов показую, що в сучасній методиці 
виділено п’ѐть цілей навчаннѐ ІМПС студентів вищих навчальних закладів: 
практичну, професійно оріюнтовану, освітня, розвивальну й виховну *10, 
90–99; 16+. Розглѐнемо кожну з них докладніше. 

Практична мета – це формуваннѐ професійно оріюнтованої 
англомовної компетентності в монологічному мовленні в майбутніх 
фахівців із харчових технологій та інженерії, що передбачаю здатність 
студентів продукувати монологи за фахом на рівні В2.  

У процесі формуваннѐ компетентності професійно оріюнтованого 
монологічного мовленнѐ безпосередньо  реалізуютьсѐ професійно 
оріюнтована  мета навчаннѐ ІМ, що передбачаю здатність майбутніх 
фахівців із харчових технологій та інженерії використовувати монологічне 
мовленнѐ в реальних професійних ситуаціѐх. 

Освітнѐ мета передбачаю використаннѐ ІМ длѐ підвищеннѐ 
професійної компетентності студентів, розширеннѐ їхніх знань про 
майбутня спеціальність, набуттѐ студентами знань та отриманнѐ 
пізнавальної інформації за фахом; формуваннѐ навчальних умінь і стратегій 
професійно оріюнтованого монологічного мовленнѐ, формуваннѐ в 
майбутніх фахівців із харчових технологій та інженерії компетентності 
професійно оріюнтованого монологічного мовленнѐ різних жанрів.  

Розвивальна мета передбачаю розвиток у майбутніх фахівців із 
харчових технологій та інженерії пам’ѐті, мисленнѐ, уваги, інтелектуальних і 
пізнавальних здібностей *10+. Погоджуюмосѐ з думкоя Н. В. Майюр, що розви-
вальна мета формуваннѐ професійно оріюнтованої компетентності в говорінні 
також передбачаю навчаннѐ студентів стратегій монологічного мовленнѐ, 
розвиток умінь самонавчаннѐ, самоконтроля й самокорекції *9, 275+. 

Виховна мета формуваннѐ професійно оріюнтованої англомовної 
компетентності в монологічному мовленні в майбутніх фахівців із харчових 
технологій та інженерії – готовність до співпраці з колегами з інших країн, 
розуміннѐ важливості вивченнѐ ІМ професійного спрѐмуваннѐ і потреби 
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користуватисѐ нея в умовах міжнародного спілкуваннѐ між фахівцѐми певної 
галузі, вихованнѐ самостійності, відповідального ставленнѐ до праці.  

Длѐ успішного формуваннѐ англомовної компетентності у 
професійно оріюнтованому монологічному мовленні (ПОММ) потрібно 
конкретизувати зміст навчаннѐ. 

Під понѐттѐм «зміст навчаннѐ» ми слідом за С. Ю. Ніколаювоя  
розуміюмо сукупність того, що  студент повинен засвоїти у процесі 
навчаннѐ *10, 100]. Зміст навчаннѐ іноземної мови майбутніх фахівців із 
харчових технологій та інженерії зумовлено їхньоя професійноя 
діѐльністя. Погоджуюмосѐ з думкоя І. Л. Бім *2+, Н. Д. Гальскової, Н. І. Гез 
*4+, С. Ю. Ніколаювої *10; 12+, що компоненти змісту навчаннѐ повинні бути 
визначені у двох аспектах: предметному і процесуальному.  

Розглѐнемо докладніше предметний аспект змісту навчаннѐ. 
Перший компонент предметного аспекту змісту навчаннѐ вклячаю в 

себе сфери спілкуваннѐ, комунікативно-мовленнюві ситуації і ролі; 
комунікативні цілі й наміри; теми, проблеми і тексти *10, 100–105; 12; 20, 43].   

Визначимо спочатку сферу спілкуваннѐ, у ѐкій відбуваютьсѐ професійна 
комунікаціѐ фахівців із харчових технологій та інженерії. Е. Г. Азімов та 
А. Н. Щукін визначаять сферу комунікативної діѐльності ѐк взаюмопов’ѐзаний 
комплекс ситуацій і тем спілкуваннѐ, видів мовленнювої діѐльності, 
зумовлений потребами студентів, і виділѐять такі сфери комунікації: 
професійно-виробнича, навчально-професійна (навчально-наукова, сфера 
профільних дисциплін), побутова, соціально-культурна та суспільно-
політична [1, 299–300+. В. Л. Скалкін виділив вісім сфер комунікації: 
соціально-побутова, сімейна, професійно-трудова, соціально-культурна, 
сфера суспільної діѐльності, адміністративно-правова, видовищно-масова, 
сфера ігор і розваг *17, 61+. Науковці київської методичної школи виділѐять 
чотири сфери комунікативної діѐльності: особистісна, публічна, професійна, 
освітнѐ *10, 100+.  Згідно з вимогами паспорта спеціальності 181 «Харчові 
технології та інженеріѐ», студенти повинні вміти реалізовувати свої 
комунікативні наміри у професійно оріюнтованій сфері спілкуваннѐ *13+. Отже, 
у процесі формуваннѐ компетентності у професійно оріюнтованому 
монологічному мовленні в майбутніх фахівців із харчових технологій та 
інженерії пріоритет надаютьсѐ професійно-виробничій сфері спілкуваннѐ, ѐка 
пов’ѐзана з майбутньоя спеціальністя. 

З метоя уточненнѐ предметного змісту формуваннѐ в майбутніх 
фахівців з харчових технологій та інженерії англомовної компетентності в 
монологічному мовленні нами було проаналізовано Паспорт спеціальності 
181 «Харчові технології та інженеріѐ» і Програму навчальної дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрѐмуваннѐм» длѐ студентів, що 
навчаятьсѐ за спеціальністя 181 «Харчові технології та інженеріѐ», і 
відібрано такі теми: «Наука і виробництво», «Харчова промисловість», 
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«Хліб і хлібобулочні вироби», «Переробка м’ѐса і молока», «Технологіѐ 
бродильного виробництва».  У межах тем, визначених чинноя програмоя, 
необхідно виділити типові професійні ситуації спілкуваннѐ.  

З метоя конкретизації професійних ситуацій, у ѐких відбуваютьсѐ 
спілкуваннѐ майбутніх фахівців із харчових технологій та інженерії, вибору 
типу монологу й визначеннѐ труднощів, що виникаять у процесі 
іншомовного спілкуваннѐ і підготовці монологічних висловлявань, нами 
було проведено анкетуваннѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за спеціальністя 
181 «Харчові технології та інженеріѐ» і фахівців, ѐкі працяять у галузі 
харчових технологій.  

Розроблена нами анкета складаласѐ з двох частин: одна частина 
була призначена длѐ студентів, ѐкі навчаятьсѐ за спеціальністя 181 
«Харчові технології та інженеріѐ» і містила 11 запитань, друга частина була 
призначена длѐ фахівців, ѐкі працяять у галузі харчових технологій  і 
містила 12 запитань. Загалом було опитано 65 респондентів, з них – 39 
фахівців з  харчових технологій та інженерії і 26 студентів, ѐкі навчаятьсѐ за  
спеціальністя 181 «Харчові технології та інженеріѐ». 

На питаннѐ, ѐк часто у професійній діѐльності в галузі харчових 
технологій та інженерії виникаять ситуації, де фахівця потрібні вміннѐ 
усного спілкуваннѐ з іноземними колегами, з 39 опитаних фахівців із 
харчових технологій та інженерії 17 респондентів відповіли – іноді, 16 – 
часто, 7 – дуже часто і лише 2  – ніколи. 

За даними анкетуваннѐ 39 фахівців, фахівцѐм з харчових технологій 
та інженерії усне спілкуваннѐ іноземноя мовоя потрібно в таких ситуаціѐх 
(кожен респондент міг обрати декілька варіантів відповіді): 

а) участь у міжнародних конференціѐх (19 респондентів); 
б) участь у міжнародних фахових виставках (16 респондентів); 
в) ділова нарада із зарубіжними колегами (23 респондента); 
г) контакти із зарубіжними колегами по телефону (16 респондентів); 
д) стажуваннѐ за кордоном (12 респондентів); 
е) відрѐдженнѐ за кордон (16 респондентів). 
Тобто, більш розповсяджені професійні ситуації спілкуваннѐ, у ѐких 

переважаю монологічне мовленнѐ: участь у міжнародних конференціѐх, 
участь у міжнародних фахових виставках – загалом ці ситуації набрали 
47 відповідей. На другому місці професійні ситуації, у ѐких переважаю 
діалогічне мовленнѐ (39 відповідей): ділова нарада із зарубіжними 
колегами, контакти із зарубіжними колегами по телефону. Далі йдуть 
ситуації, у ѐких потрібне і діалогічне, і монологічне мовленнѐ 
(28 відповідей): відрѐдженнѐ за кордон, стажуваннѐ за кордоном. Таким 
чином, на основі проведеного анкетуваннѐ нами визначено, що фахівців із 
харчових технологій та інженерії необхідно навчати саме монологічному 
мовлення в таких професійних ситуаціѐх спілкуваннѐ, ѐк участь у 
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міжнародних фахових виставках і конференціѐх, контакти із зарубіжними 
колегами по телефону, відрѐдженнѐ за кордон.  

Наступним кроком длѐ формуваннѐ компетентності в ПОММ ю 
визначеннѐ комунікативних намірів, тому що від них залежить тип монологу. 

За даними анкетуваннѐ, під час міжнародних спеціалізованих 
виставок із харчових технологій та інженерії (кожен респондент міг обрати 
декілька варіантів відповіді) фахівець: 

а) описую своя продукція (23 респондента);  
б) повідомлѐю певну інформація про своя продукція (23 

респондента);  
в) оціняю своя продукція (5 респондентів);  
г) доводить ѐкість своюї продукції (4 респондента);  
д) аргументую своя точку зору (11 респондентів);  
ж) розмірковую  над проблемоя (2 респондента);  
з) переконую співрозмовника у правильності своїх думок (5 

респондентів). 
Тобто, на першому місці стоѐть два комунікативних наміри – 

повідомити про своя продукція і описати її. З цього виходить, що 
найбільш розповсядженими типами монологу, ѐкі фахівці з харчових 
технологій та інженерії використовуять під час участі в міжнародних 
спеціалізованих виставках, і, відповідно, найбільш актуальними длѐ 
формуваннѐ в майбутніх фахівців із харчових технологій та інженерії 
англомовної компетентності в монологічному мовленні ю монолог-
повідомленнѐ і монолог-опис.  

Спираячись на дані анкетуваннѐ фахівців із харчових технологій та 
інженерії, ми визначили характеристики  комунікативних ситуацій 
професійно-виробничої сфери спілкуваннѐ.  Місцем спілкуваннѐ фахівців із 
харчових технологій ю міжнародні фахові виставки, підприюмства харчової 
промисловості, науково-дослідні лабораторії. Учасники спілкуваннѐ – 
фахівці з харчових технологій, представники харчових підприюмств, 
доповідачі, консультанти, предмет спілкуваннѐ – продукціѐ харчової 
промисловості, харчові технології, комунікативні наміри – повідомленнѐ 
про своя продукція та її опис.  

Другий компонент предметного аспекту змісту навчаннѐ – 
забезпеченнѐ формуваннѐ другого складника іншомовної комунікативної 
компетентності, тобто формуваннѐ лінгвосоціокультурної компетентності. 
Лінгвосоціокультурний матеріал містить «мовні і мовленнюві засоби з 
національно-культурноя специфікоя; факти, ѐвища культури англомовних 
країн; культурно-специфічні правила і нормим спілкуваннѐ, моделі 
комунікативної поведінки» *10, 432+. Оскільки формуваннѐ лінгвосоціо-
культурної компетентності не ю предметом нашої наукової розвідки, лінгвосо-
ціокультурний компонент присутній у вправах та завданнѐх імпліцитно. 
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Третій компонент предметного аспекту змісту навчаннѐ вклячаю в 
себе мовний/лінгвістичний матеріал: лексичний (терміни, фахову лексику, 
мовленнюві кліше, прийнѐті в професійному дискурсі) і граматичний. 
Оскільки в чинних програмах *15; 16+ не визначено лексичний мінімум длѐ 
спеціальності 181 «Харчові технології та інженеріѐ», нами було 
проаналізовано посібники з англійської мови длѐ ціюї спеціальності: 
«Aнглійська мова длѐ студентів технологічних спеціальностей та сфери 
обслуговуваннѐ харчової промисловості» *8+, «Professional English for 
Communication» *22+, «Англійська мова длѐ студентів харчових 
спеціальностей» *18 +. Кожен із посібників у середньому містить близько 
1000 лексичних одиниць, ѐкі вклячаять терміни, фахову лексику й 
мовленнюві кліше зі спеціальності, наприклад: malted barley flour, gluten, 
must, carbon dioxide, winery aging, conching, tempering.       

Четвертим компонентом предметного аспекту змісту навчаннѐ ю 
забезпеченнѐ формуваннѐ четвертого складника іншомовної комунікативної 
компетентності, тобто формуваннѐ навчально-стратегічної компетентності – 
опануваннѐ майбутніми фахівцѐми навчальними й комунікативними 
стратегіѐми. Стратегіѐми називаять сукупність інтелектуальних прийомів, ѐкі 
студенти застосовуять із метоя формуваннѐ ІКК *1, 295+.  

У методичній науковій літературі існуять різні класифікації стратегій 
навчаннѐ ІМ *4; 10; 7; 11; 20; 21+. У своюму дослідженні ми спираюмосѐ на 
класифікація Р. Оксфорд, ѐка розділѐю навчальні стратегії на дві групи: 
прѐмі (стратегії запам’ѐтовуваннѐ, когнітивні і компенсаторні стратегії), 
непрѐмі (метакогнітивні, емоційно-афективні,  соціальні стратегії). 
Подальшим нашим кроком буде виділеннѐ стратегій, найбільш потрібних 
длѐ формуваннѐ англомовної компетентності в ПОММ. 

Відповідно до анкетуваннѐ, проведеного серед фахівців із харчових 
технологій та інженерії і студентів ціюї спеціальності, серед основних 
труднощів іншомовного професійно оріюнтованого монологічного 
мовленнѐ респонденти назвали:  

а) підготовку монологічного висловляваннѐ (12 респондентів, серед 
них 7 студентів і 5 фахівців) – метакогнітивна стратегіѐ; 

б) уміннѐ користуватисѐ довідковоя літературоя при підготовці  
монологічного висловляваннѐ (9 респондентів, серед них 2 студентів і 
7 фахівців) – метакогнітивна стратегіѐ; 

в) перефразовуваннѐ висловляваннѐ (28 респондентів, серед них 
14 студентів і 14 фахівців) – компенсаторна стратегіѐ; 

і) урахуваннѐ соціальних  і культурних норм спілкуваннѐ 
(8 респондентів, серед них 2 студента і 6 фахівців) – соціальні стратегії; 

ї) подоланнѐ страху перед публічним виступом (28 респондентів, 
серед них 17 студентів і 9 фахівців) – емоційно-афективні стратегії. 
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Дані опитуваннѐ показуять, що найбільш актуальними стратегіѐми длѐ 
ПОММ фахівців із харчових технологій ю  компенсаторна, метакогнітивна та 
емоційно-афективні стратегії. Підтримуюмо думку Т. О. Олійник, що непрѐмі 
стратегії та компенсаторну стратегія можна вважати ѐк навчальними, так і 
комунікативними, тому що їх доцільно використовувати не тільки в 
навчальному процесі, але і в реальному спілкуванні *10, 449–450]. 

Перейдемо до опису складових процесуального аспекту змісту 
навчаннѐ.  

До процесуального аспекту першого компонента змісту навчаннѐ 
відносимо мовленнюві вміннѐ ПОММ. Оскільки в чинних документах *13; 15+ 
наголошено лише на тому, що фахівці  з харчових технологій та інженерії  
повинні володіти ІМПС й вимоги до ПОММ детально не прописані, у своюму 
дослідженні ми спираюмосѐ на доробок сучасних вітчизнѐних учених *10; 6; 7; 
15+. Отже, у студентів потрібно сформувати такі вміннѐ: 

– уміннѐ використовувати набуті знаннѐ в ситуаціѐх англомовного 
професійного спілкуваннѐ [6, 31]; 

– уміннѐ повно висловляватисѐ відповідно до певної професійної 
ситуації *10, 341+; 

– уміннѐ здійснявати англомовне монологічне мовленнѐ в типових 
професійних ситуаціѐх *6, 31+ (участь у фахових виставках, представленнѐ 
своюї продукції під час візитів іноземних колег тощо); 

– уміннѐ продукувати чіткий детальний професійно спрѐмований  
монолог-повідомленнѐ і монолог-опис *7, 53; 100; 15, 9 +; 

– уміннѐ точно описувати  *7, 105+ своя продукція; 
– уміннѐ використовувати вивчений лінгвістичний матеріал певної 

теми *10, 341+; 
– уміннѐ коректно оформлявати свою ПОММ лексичними і 

граматичними засобами АМ *10, 341+; 
– уміннѐ поюднувати фрази в монологічну юдність на основі певної 

логічної схеми *10, 341+; 
– уміннѐ ефективно використовувати засоби понадфразового 

зв’ѐзку [7, 186]. 
До процесуального аспекту другого компонента змісту навчаннѐ 

належать: 
– знаннѐ мовних і мовленнювих одиниць із національно-культурноя 

специфікоя, навички і вміннѐ їх коректного вживаннѐ у ПОММ; 
– знаннѐ загальнолядської культури, знаннѐ культури англомовних 

країн, навички і вміннѐ їх правильно використовувати у процесі здійсненнѐ 
ПОММ; 

– знаннѐ правил і норм комунікації, моделей і ритуалів 
комунікативної поведінки у професійно-виробничій сфері та розвиток 
умінь користуватисѐ цими знаннѐми; 
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– формуваннѐ готовності і бажаннѐ взаюмодіѐти з іноземними 
фахівцѐми з харчових технологій та інженерії *10, 107+. 

– уміннѐ поводитись у професійній сфері спілкуваннѐ відповідно до 
ситуації *7, 181+. 

Длѐ формуваннѐ мовленнювих умінь ПОММ у студентів необхідно 
розвинути продуктивні мовні навички, ѐкі відносѐть до процесуального 
аспекту мовного компоненту змісту навчаннѐ. Є. І. Пассов визначив такі 
ѐкості навички: автоматизованість, стійкість і гнучкість, відсутність 
спрѐмованості свідомості на форму виконаннѐ, відсутність напруженнѐ і 
швидкої втомляваності *14, 37–39+. До мовних навичок ПОММ відносѐть 
репродуктивні  лексичні і граматичні навички *10, 342+. Під сформованістя 
репродуктивних лексичних навичок ПОММ розуміюмо автоматизоване 
вживаннѐ ЛО, зокрема фахової лексики й мовленнювих кліше, відповідно 
до професійної сфери і ситуації спілкуваннѐ *3, 29; 10, 216+. Сформованість 
репродуктивних граматичних навичок  трактуюмо ѐк здатність  
користуватисѐ граматичними ресурсами англійської мови в межах певної 
професійної ситуації спілкуваннѐ, тому що мовні функції, потрібні длѐ 
виконаннѐ комунікативних завдань, визначаятьсѐ контекстом  *15, 7+. 

До процесуального аспекту четвертого компонента змісту 
навчаннѐ відносимо навички й уміннѐ оперувати навчальними і 
комунікативними стратегіѐми. Оскільки результати анкетуваннѐ показали, 
що найбільш актуальними стратегіѐми длѐ ПОММ фахівців із харчових 
технологій ю  компенсаторна, метакогнітивна та емоційно-афективні 
стратегії, розглѐнемо відповідні вміннѐ докладніше.  

1. До вміннѐ використовувати компенсаторні стратегії належать: 
– уміннѐ адаптувати висловляваннѐ до свого рівнѐ володіннѐ 

англомовноя компетентністя в ПОММ [10, 450]; 
– уміннѐ використовувати синоніми, генералізація, перефразуваннѐ  

при недостатньому володінні лексикоя [10, 450–451+, але це не повинно 
стосуватисѐ фахової лексики й термінології; 

2. До вміннѐ використовувати метакогнітивні стратегії відносѐть: 
– уміннѐ планувати процес роботи *21+ над професійно оріюнтованим 

монологом;  
 – уміннѐ збирати і структурувати інформація *20, 43; 21+ у процесі 

підготовки до ПОММ; 
– уміннѐ аналізувати власні помилки  *21+ під час ПОММ; 
– уміннѐ здійснявати самокорекція *11, 175–176; 9, 273+ у процесі 

ПОММ. 
3. До вміннѐ використовувати емоційно-афективні стратегії належать 

уміннѐ створявати позитивні установки щодо формуваннѐ компетентності 
в ПОММ і подоланнѐ страху помилок під час монологічних висловлявань 
ІМ [10, 449]. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 10 (74) 

182 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз 
чинних програм та результати анкетуваннѐ, проведеного серед фахівців та 
студентів, ѐкі навчаятьсѐ за спеціальністя 181 «Харчові технології та 
інженеріѐ», показали, що в усному професійному спілкуванні  переважаять 
ситуації, що потребуять володіннѐ монологічним мовленнѐм: участь у 
міжнародних конференціѐх, участь у міжнародних фахових виставках, під час 
ѐких фахівці повідомлѐять про своя продукція й описуять її. На основі 
отриманих даних робимо висновок, що длѐ формуваннѐ ПОММ у фахівців 
ціюї спеціальності найважливіші типи монологу – це монолог-повідомленнѐ і 
монолог-опис. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо у 
визначенні характеристики ПОММ майбутніх фахівців харчових технологій та 
інженерії й доборі засобів навчаннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Бойко Анна. Цели и содержание формированиѐ у будущих специалистов по 
пищевым технологиѐм англоѐзычной компетентности в профессионально 
ориентированной монологической речи. 

В статье проанализированы современные подходы к определения целей и 
содержаниѐ обучениѐ английскому ѐзыку длѐ профессионального общениѐ. 
Конкретизировано содержание формированиѐ англоѐзычной компетентности в 
профессионально ориентированной монологической речи у будущих специалистов по 
пищевым технологиѐм и инженерии на основе анализа Общеевропейских компетенций 
владениѐ иностранным ѐзыком, Программы по английскому ѐзыку длѐ 
профессионального общениѐ, паспорта специальности «Пищевые технологии» 
специализации  «Пищевые технологии и инженериѐ», программы учебной дисциплины 
«Иностранный ѐзык профессиональной направленности» длѐ студентов 
специальности 181 «Пищевые технологии и инженериѐ», а также анкетированиѐ 65 
специалистов, которые работаят в отрасли пищевой промышленности и студентов, 
обучаящихсѐ по специальности  181 «Пищевые технологии и инженериѐ». 

Ключевые слова: цели обучениѐ, содержание обучениѐ, предметный аспект, 
процессуальный аспект, компетентность в профессионально ориентированной 
монологической речи, специалисты по пищевым технологиѐм. 
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SUMMARY 
Boyko Anna. Aim and learning content of professional oriented monologue 

competence formation of the future food technological engineers.   
Introduction. Modern society needs food technological engineers who can participate 

in the international fairs and exhibitions and can represent their products at the world level. 
Formation of professional oriented English monologue competence is beneficial to the future 
food technological engineers. Purpose. The purpose of the study is to research the objective 
for formation of professional oriented English monologue competence of the future food 
technological engineers and to determine modern approaches to the content selection, and 
its basic components. Results. Goals of professional oriented English monologue competence 
formation were determined by the analysis of Common European Framework of References, 
National Curriculum for Universities, educational qualification characteristics, educational 
and vocational programs for bachelors in “Food Technologies and Engineering”: practical, 
professional, educational and developing. The research of scientific literature helped to find 
out that approaches to the content selection are characterized by distinguishing subject and 
procedural aspects. Pragmatic, linguistic, lingua-social-cultural and strategy components are 
studied in both aspects. The components were determined by analysis of  English for Specific 
Purposes National Curriculum for Universities,  educational qualification characteristics, 
educational programs for bachelors in “Food Technologies and Engineering”, Common 
European Framework of References and questioning of 65 food technological engineers and 
students. On the basis of these documents and questioning the communicative situations 
character in the industry communicative sphere is defined: the place of food industry 
technological engineers communication are international professional fairs and exhibitions, 
food enterprises, scientific laboratories; participants of communication  are food industry 
technological engineers, food enterprises representatives, consultants and exponents; objects 
of communication are food technologies and products; communicative intentions are report 
about product and its description. Conclusion. The study indicates that the most important 
type of monologue for food technological engineers in professional oriented English 
monologue competence formation are report monologue and description monologue. 
Perspective of further research is the determination of professional oriented monologue 
character for the future food technological engineers. 

Key words: aim of learning, learning content, subject and procedural aspects, 
professional oriented English monologue competence, food technological engineers. 
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НАВЧАЛЬНА АВТОНОМІЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ 
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У статті розглѐдаятьсѐ питаннѐ, що стосуятьсѐ моделі формуваннѐ 
англомовної професійно оріюнтованої компетентності в читанні майбутніх 
менеджерів шлѐхом навчальної автономії. Виокремлено принципи побудови моделі 




